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PLANILHA DE IDENTIFICAÇÃO Nº 1: SÍNDROME DE DOWN 

N. 
N. 

Cap. 
Data Bloco Timer Min. Tema 

Referência 
temática 

Tipo de 
MS 

Discurso 
Cenário 
social 

Função 
social do 

Personagem 
Especificidade Fala Para 

Tipo de 
Personagem 

Lugar Ambiente Planos 
Musica-

som 

1 27 9-8 5 
2:32:24 

a 
2:40:24 

8 
Síndrome 
de Down 

Definição Assimétrica 
Helena fala para Marta o que é a 

Síndrome de Down. Ver transcrição: 
“Cap. 27, 9-8-2006 Bloco 5”. 

Hospital Médico Obstetra Marta P-Helena RJ Urbano PP não 

2 28 10-8 1 
2:40:50 

a 
2:48:51 

8 Síndrome 
de Down 

Definição Assimétrica 
Reprise MS cena 9-8. Helena fala para 

Marta o que é a Síndrome de Down. Ver 
transcrição: “Cap. 27, 9-8-2006 Bloco 5 ” 

Hospital Médico Obstetra Marta P-Helena RJ Urbano PP não 

3 33 16-8 5 
de 

5:44:30 
a5:45:09 

0:39 
Síndrome 
de Down 

Saúde Assimétrica 
Helena se preocupa com o cuidado de 
Clara. Ver transcrição: “Cap. 33, 16-8-

2006 Bloco 5 (a)”. 
Hospital Médico Pediatra Helena S-Raul RJ Urbano PG-M não 

4 33 16-8 5 

de 
5:45:09 

a 
5:46:49 

01:30 Síndrome 
de Down 

Saúde Assimétrica 

Cuidados com uma criança com 
Síndrome de Down. Fonoaudiologia. Ver 
transcrição:  “Cap. 33, 16-8-2006 Bloco 

5 (b)”. 

Hospital Médico Pediatra Helena S-Raul RJ Urbano PP não 

5 38 22-8 1 de 1:36 
a 3:29 

01:53 Síndrome 
de Down 

Saúde Assimétrica 

Cuidados com  uma criança com 
Síndrome de Down. Insiste na 

fonoaudiologia. Ver transcrição: “Cap. 
38, 22-8-2006 Bloco 1”. 

Hospital Médico Pediatra Helena S-Raul RJ Urbano PP não 

6 49 5-9 3 

de 
5:20:50 

a 
5:22:10 

01:20 Síndrome 
de Down 

Inclusão 
social 

Assimétrica 

Formas de evitar a superproteção de 
crianças com Síndrome de Down. Ver 

transcrição: “Cap. 49, 05-9-2006 Bloco 
3”.  

Escola Familiar/Mãe Mãe Carla - 
Escola 

P-Helena RJ Urbano PP não 

7 56 12-9 4 

de 
1:28:20 

a 
1:31:40 

03:20 Síndrome 
de Down 

Inclusão 
social 

Simétrica 

Diretora de escola regular incentiva as 
professoras a pôr em prática a inclusão 
social. Ver transcrição: “Cap. 56, 12-9-

2006 Bloco 4”. 

Escola Educador Diretora de 
Escola regular 

Professoras S-Laura RJ Urbano PP-M 
cenas 

da 
Clara 

8 67 25-9 2 
1:07:05 

a 
1:07:45 

00:40 Síndrome 
de Down 

Inclusão 
social 

Simétrica 
Existem leis no Brasil, mas isso não é 

suficiente. É preciso professoras 
preparadas para lidar com a diferença. 

Hospital Familiar/Mãe Mãe Selma P-Helena RJ Urbano PP não 

9 73 2-10 5 de 44:10 
a 45:45 

01:35 Síndrome 
de Down 

Saúde Assimétrica Tatiana ensina Clarinha a modular a fala. 
Colam figurinhas falando as palavras. 

Consultório Médico Fonoaudióloga Clarinha S-Tatiana RJ Urbano PP-M-
G 

sim 

10 73 2-10 5 de 46:50 
a 49:30 

02:40 Síndrome 
de Down 

Saúde Assimétrica 
Fonoaudióloga explica a Helena como 

estimular a fala de Clarinha. Ver 
transcrição: “Cap.73, 2-10-2006 Bloco 5” 

Consultório Médico Fonoaudióloga Helena S-Tatiana RJ Urbano PP não 

 

 



 230 

11 78 7-10 3 

de 
4:41:25 

a 
4:42:38 

01:13 Síndrome 
de Down 

Saúde Assimétrica 

Helena: Lídia, não lembra do que a 
fonoaudióloga disse?  Temos que 
estimular mais ela, nada de ficar 

adivinhando o que ela quer, dar comida 
na boca, amarrar o tênis. Amarrar tênis, 

por exemplo, ela pode perfeitamente fazer 
sozinha, enfim... 

Lídia:  Faço com maior carinho, não custa 
nada. 

Helena: Lídia, eu sei que não custa nada 
para você mas custa para ela, ela pode 
de repente ter que pagar um preço alto 

por isso. Precisa exercitar a fala, ela 
precisa cada vez mais ficar independente. 
Não é mocinha? Não esqueça depois de 

escovar os dentes, tá? 

Apto. 
residencial 

Familiar/Mãe Mãe Lídia P-Helena RJ Urbano PP não 

12 90 
21-
10 

4 
3:37:49 

a 
3:40:26 

02:37 
Síndrome 
de Down 

Saúde Assimétrica 
Fonoaudióloga com Clarinha. Ensina a 
desenhar o corpo e estimula a fala dela. 

Consultório Médico Fonoaudióloga Clarinha S-Tatiana RJ Urbano PP Sim 

13 91 
23-
10 1 

3:46:19 
a 

3:47:20 
1:00 

Síndrome 
de Down Saúde Assimétrica 

Fonoaudióloga com Clarinha. Ensina a 
desenhar o corpo e falar as cores, 

estimulando a linguagem. 
Consultório Médico Fonoaudióloga Clarinha S-Tatiana RJ Urbano PP Sim 

14 91 23-
10 

2 
4:02:24 

a 
4:03:08 

0:44 Síndrome 
de Down 

Saúde Assimétrica 
Fonoaudióloga com Clarinha. Ensina a 

desenhar o corpo e falar as cores, 
estimulando a linguagem. 

Consultório Médico Fonoaudióloga Clarinha S-Tatiana RJ Urbano PP Sim 

15 98 31-
10 

4 
de 

35:00 a 
43:36 

08:36 Síndrome 
de Down 

Inclusão 
social 

Assimétrica 

Diretora de escola especial explica como 
é seu trabalho, conforme as perguntas de 
Helena.  Ver transcrição: “Cap. 98, 31-10-

2006 Bloco 4”. 

Escola  Educador 
Diretora de 

Escola 
Especial 

Helena S-Norma RJ Urbano PP não. Só 
No final. 

16 98 31-
10 

5 47:05 a 
49:09 

02:04 Síndrome 
de Down 

Inclusão 
social 

Assimétrica 

Diretora de escola especial explica como 
é seu trabalho, conforme as perguntas de 
Helena. Ver transcrição: ” Cap. 98, 31-10-

2006 Bloco 5”. 

Escola  Educador 
Diretora de 

Escola 
Especial 

Helena S-Norma RJ Urbano PP Não 

17 107 10-
11 

5 

de 
3:36:16 

a 
3:41:00 

05:16 Síndrome 
de Down 

Inclusão 
social 

Depoimento 

Mãe de filha com Síndrome de Down 
conta para Helena sua experiência com a 

escola regular e especial. Ver 
transcrição:” Cap. 107, 10-11-2006 Bloco 

5”   

Padaria Familiar/Mãe Mãe Helena S RJ Urbano PP Não 

18 108 11-
11 

4 

de 
4:33:14 

a 
4:35:14 

02:00 Síndrome 
de Down 

Inclusão 
social 

Simétrica/Visual 

Camiseta com a frase "Ser diferente é 
normal" é constantemente explorada pela 
câmera, enquanto Lídia e Helena falam 

com Clarinha. 

Apto. 
residencial 

Empregada Doméstica x S-Lídia RJ Urbano PM Sim 

19 109 13-
11 

4 

de 
5:12:00 

a 
5:15:20 

03:20 Síndrome 
de Down 

Inclusão 
social 

Simétrica/Visual 

Camiseta com a frase "Ser diferente é 
normal" é constantemente explorada pela 

câmera, enquanto Lídia, Helena e 
Clarinha arrumam a mesa para o jantar. 

Salvador chega com um piano de 
presente para Clarinha. 

Apto. 
residencial 

Empregada Doméstica x S-Lídia RJ Urbano PM Sim 
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20 115 
20-
11 

2 

de 
3:55:40 

a  
3:57:14 

01:34 
Síndrome 
de Down 

Saúde Assimétrica 
Fonoaudióloga estimula a fala de 

Clarinha brincando com uma casa de 
bonecas. 

Consultório Médico Fonoaudióloga Clarinha S-Tatiana RJ Urbano PM-G sim 

21 115 
20-
11 

2 

de 
3:57:14 

a 
4:00:45 

03:31 
Síndrome 
de Down 

Saúde Assimétrica 
Explicação de como e porquê estimular 

a fala de Clarinha. Ver transcrição: 
“Cap. 115, 20-11-2006 Bloco 5 “.  

Consultório Médico Fonoaudióloga Helena S-Tatiana RJ Urbano PP 
não. Só 
No final. 

22 115 
20-
11 5 

de 
4:36:26 

a 
4:32:26 

02:00 
Síndrome 
de Down 

Inclusão 
social Assimétrica 

Diretora de escola regular fala acerca 
das escolas inclusivas. Ver transcrição: 

” Cap. 115, 20-11-2006 Bloco 5”.   
Escola Educador 

Diretora de 
Escola regular Helena S-Clarice RJ Urbano PP Não 

23 116 
21-
11 1 

de 
4:50:40 

a 
4:51:27 

00:47 
Síndrome 
de Down 

Inclusão 
social Assimétrica 

Diretora de escola fala acerca dos 
valores do convívio e da cooperação 
entre crianças. Ver transcrição: “Cap. 

116, 21-11-2006 Bloco 2”. 

Escola  Educador 
Diretora de 

Escola regular Helena S-Clarice RJ Urbano PP Não 

24 116 
21-
11 

3 

de 
4:57:05 

a 
4:59:40 

02:35 
Síndrome 
de Down 

Inclusão 
social 

Assimétrica 

Diretora explica que na escola tem 
cursos para estimular todas as 

linguagens e que Clara pode e deve 
participar deles. Destaca a importância 

de colocar em debate a questão da 
inclusão social e que isso é um desafio 
para a escola regular. Ressalta também 
a questão da cooperação, Helena apóia 

esse conceito.  

Escola  Educador 
Diretora de 

Escola regular 
Helena S-Clarice RJ Urbano PP Não 

25 118 23-
11 

1 57:15 a 
58:45 

01:30 Síndrome 
de Down 

Inclusão 
social 

Assimétrica 

Importância da família no aprendizado 
da criança. Pede para Lídia e Salvador 
se esforçarem muito em casa, ficar de 
olho no andamento dela, na relação de 

Clarinha com o Colégio. Clarinha vai 
estar bem, porque a família vai 

direcioná-la para isso. 

Apto. 
residencial 

Familiar/Mãe Mãe Lídia e 
Salvador 

P-Helena RJ Urbano PP-M Não 

26 125 1-12 3 

de 
2:08:15 

a 
2:10:55 

02:40 
Síndrome 
de Down 

Inclusão 
social Assimétrica 

Paula responde as perguntas ansiosas 
da Helena, acerca do desenvolvimento 
da Clara no primeiro dia de aula. Paula 
explica que o sofrimento faz parte do 

aprendizado de qualquer criança e que 
a escola é preocupada com o 

desenvolvimento humano. Explica que 
até o melhor aluno das turmas sofre 

muito porque fica pressionado em ser o 
melhor o tempo todo. Explica que a 

Clara está se ambientando, tudo é muito 
novo para ela, mas que acredita que ela 

esteja feliz.   

Escola Educador 
Professora de 
Escola regular Helena S-Paula RJ Urbano PP Não 

27 133 11-
12 

1 
1:42:00 

a 
1:43:47 

01:47 Síndrome 
de Down 

Saúde Assimétrica 
Fonoaudióloga com Clarinha. Estimula a 

fala de Clarinha brincando com um 
apito. 

Consultório Médico Fonoaudióloga Clarinha S-Tatiana-
Manoela 

RJ Urbano PP-
PM 

Não 

28 143 
22-
12 2 

5:08:20 
a 

5:09:09 
00:49 

Síndrome 
de Down 

Inclusão 
social Simétrica/Visual 

Camiseta com a frase "Ser diferente é 
normal" é constantemente explorada 

pela câmera, enquanto Lídia e Helena 
falam. 

Apto. 
residencial Empregada Doméstica Helena S-Lídia RJ Urbano PM Não 

29 145 
25-
12 4 

de 
1:23:40 

a 
1:25:12 

01:32 
Síndrome 
de Down Saúde Assimétrica 

Tatiana passeia com Clara e a leva para 
fazer compras. Clara escolhe doces 
com Tatiana. Estimulação da fala de 

Clarinha.   

Padaria Médico Fonoaudióloga Clarinha S-Tatiana RJ Urbano PP Sim 
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30 145 
25-
12 5 

de 
1:36:58 

a 
1:37:38 

00:40 
Síndrome 
de Down Saúde Assimétrica 

Tatiana e Clara no caixa da padaria. 
Estimulação da fala de Clarinha.   Padaria Médico Fonoaudióloga Clarinha S-Tatiana RJ Urbano PP Sim 

31 146 26-
12 

2 xxxx 00:00 Síndrome 
de Down 

Inclusão 
social 

Simétrica/Visual 
Camiseta com a frase "Ser diferente é 

normal" é constantemente explorada pela 
câmera, enquanto Lídia e Helena falam. 

Hospital Empregada Doméstica Helena S-Lídia RJ Urbano PM Não 

32 148 
28-
12 4 

de 
1:27:37 

a 
1:30:14 

02:37 
Síndrome 
de Down 

Inclusão 
social Simétrica/Visual 

Camiseta com a frase "Ser diferente é 
normal" é constantemente explorada pela 

câmera, enquanto Lídia e Clarinha 
brincam na cozinha. Helena chega. 

Apto. 
residencial Empregada Doméstica Clarinha S-Lídia RJ Urbano PM-G Sim 

33 148 
28-
12 5 

de 
1:38:24 

a 
1:39:50 

01:26 
Síndrome 
de Down 

Inclusão 
social Simétrica/Visual 

Camiseta com a frase "Ser diferente é 
normal" é constantemente explorada pela 
câmera, enquanto Helena, Lídia, Salvador 

e Clarinha conversam na sala. 

Apto. 
residencial Empregada Doméstica Todos S-Lídia RJ Urbano PM-G Sim 

34 149 
29-
12 

1 

de 
2:41:00 

a 
2:41:17 

00:17 
Síndrome 
de Down 

Inclusão 
social 

Simétrica/Visual 

Camiseta com a frase "Ser diferente é 
normal" é constantemente explorada pela 
câmera, enquanto Lídia avisa Helena que 

Giselle desmaiou. 

Apto. 
residencial 

Empregada Doméstica Helena S-Lídia RJ Urbano PM-G Sim 

35 149 
29-
12 

1 

de 
2:41:38 

a 
2:41:50 

00:12 
Síndrome 
de Down 

Inclusão 
social 

Simétrica/Visual 
Camiseta com a frase "Ser diferente é 

normal" é constantemente explorada pela 
câmera, enquanto Lídia fala com Diogo. 

Apto. 
residencial 

Empregada Doméstica Diogo S-Lídia RJ Urbano PM-G Sim 

36 152 2-1 3 

de 
4:;32:57 

a 
4:32:10 

00:13 
Síndrome 
de Down Definição Assimétrica 

Gabi fala para a sua mãe que Clarinha é 
doente. Lucas, seu pai, aparece e diz que 
não é doente, que ela tem Síndrome de 
Down e que é mais esperta do que ela. 

Apto. 
residencial Familiar/Pai Pia Gabi P-Lucas RJ Urbano PP Não 

37 153 3-1 5 
1:29:54 

a 
1:30:54 

01:00 
Síndrome 
de Down Definição Assimétrica 

Marta se lembra da conversa com Helena 
sobre a filha de Nanda ter Síndrome de 
Down. Repete características físicas da 

síndrome. MS inicial. 

Hospital Médico Obstetra Marta P-Helena RJ Urbano PP Não 

38 153 3-1 5 

de 
1:35:30 

a 
1:37:40 

02:10 
Síndrome 
de Down 

Definição Assimétrica 

Marta se lembra da conversa com Helena 
sobre a filha de Nanda ter Síndrome de 
Down. Repete características físicas da 

síndrome. MS inicial. 

Hospital Médico Obstetra Marta P-Helena RJ Urbano PP Não 

39 176 30-1 2 
5:08:37 

a 
5:08:43 

00:06 
Síndrome 
de Down 

Inclusão 
social 

Simétrica/Visual 

Camiseta com a frase "Ser diferente é 
normal" é constantemente explorada pela 
câmera, enquanto Lídia fala com Helena e 

Selma no café da manhã. 

Apto. 
residencial 

Empregada Doméstica Diogo S-Lídia RJ Urbano PM-G Não 

40 181 5-2 4 

de 
3:33:15 

a 
3:37:25 

04:10 
Síndrome 
de Down Saúde Simétrica 

A Síndrome protege o portador de 
doenças como câncer, asma, entre 

outras. Ver transcrição: “Cap. 181, 5-2-
2006 Bloco 4”. 

Hospital Médico Clínico Helena P-Diogo RJ Urbano PP Não 

41 184 8-2 1 
de 

54:13 a 
55:22 

01:09 
Síndrome 
de Down Definição Assimétrica 

Helena deixa claro para Gabi que Clarinha 
é normal e saudável e tem apenas uma 

deficiência, não uma doença. Enfatiza que 
é importante que ela faça as coisas 

sozinha.  

Apto. 
residencial Familiar/Mãe Mãe 

Gabi-
Angêlica P-Helena RJ Urbano PP Não 
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TOTAL DE INSERÇÕES: 41 

Transcrição de conteúdo do merchandising social de Páginas da Vida acerca de Síndrome de Down 
 
Cap. 27, 9-8-2006 Bloco 5 (Referência temática: Definição)  
Helena -... Eu já percebi que a senhora é objetiva e que gosta da verdade sem rodeios. Quando as crianças nasceram, o pediatra fez os exames e constatou que pelas 
características - implantação das orelhas, língua grossa -  a menina teria Síndrome de Down. 
Marta - Isso é uma suspeita ou está comprovado? 
H - Era uma suspeita, mas foram feitos os exames específicos para que possa se afirmar com certeza. E a suspeita se confirmou, e a menina tem Síndrome de Down. 
M - Deve haver algum engano, não conheço nenhum caso desses na minha família, a não ser que a Nanda tenha feito alguma besteira. Não existe chance dela ter tido um filho 
mongolóide. 
H - Mongolóide é um termo pejorativo que a senhora não deveria usar, principalmente agora, que é avó de uma menina com Síndrome de Down. 
M - Não sou não, não estou convencida disso, portanto não sou. 
H - Por favor, me deixa explicar: a Síndrome de Down é um acidente genético, pode ocorrer em qualquer ser humano, em qualquer classe social ou raça. Não tem nada a ver com 
fatores hereditários ou com alguma coisa que a Nanda possa ter feito durante a gestação. 
M - Ela engravidou em Amsterdã e eu sei como são as coisas lá. 
H - Me deixa terminar, por favor. É um acidente do organismo, no momento da divisão celular, o par do cromossomo 21 se divide. É como bater um carro, levar um tiro, tropeçar 
na rua. Ninguém pode prever como, porquê ou quando isso acontece. 
M - Síndrome de Down... Eu reconheço, na cara dá para ver. 
H - Eu sei que dá. O acidente na divisão celular provoca alterações na fisionomia, os olhos médios puxados, amendoados, língua grossa, as orelhas implantadas mais abaixo, 
características que existem na população geral, comum. Agora, essa criança com o tempo vai acabar se parecendo com a família dela, com a mãe, o pai, a avó, a senhora. 
M - Sei lá esse gene ruim! Só pode ser do marido que bem sei quem é, e abandonou minha filha (...) A criança fica retardada, limitada, dá um trabalho do cão. Deus me livre. Que 
inferno de vida eu vou ter!  
H - São crianças com desenvolvimento intelectual mais lento, desenvolvimento motor mais lento, mas sua neta vai poder passar por todas etapas do aprendizado, ninguém sabe 
ainda o potencial de uma criança dessas, nem onde ela pode chegar. Qualquer criança sem oportunidades, decidindo viver uma vida saudável, como existem milhares neste país, 
pode crescer com comprometimento intelectual. Se não forem dadas oportunidades para ela, ela será uma criança incapaz e depois, um adulto incapaz. Não precisa ter Síndrome 
de Down para isso. 
M - Eu não reconheço, não quero essa criança, eu passo. Não quero um estorvo na minha vida. Uma criança que não tem condições de fazer nada sozinha, que depende de mim 
todo o tempo. Eu não tenho paciência, nem dinheiro, nem sentido da caridade. A senhora não sabe um terço da minha vida. 
H - A menina vai poder estudar numa escola regular, fazer os cursos que quiser. Aprender outras línguas, viajar, fazer balé, ir ao cinema, como qualquer criança. É sua neta, sua 
história, a continuidade da sua família. Sua filha morreu, mas deixou esperança. A senhora não consegue enxergar ainda que herança seja essa. Pense bem.  
M - (...) Toda essa carga vai cair nas minhas costas. 
H - Eu insisto, reflete. Trata-se de uma vida preciosa como a de qualquer outra criança. O mundo espera por ela do jeitinho que ela é. (Entrega uma foto a M).Veja a felicidade de 
sua filha, ela quis tirar, era uma lembrança que ela queria ter para sempre. Olhe para ela. Eu tenho certeza que essa foto vai levar a senhora a pensar de um modo diferente.          
  
Cap. 33, 16-8-2006 Bloco 5 a. (Referência temática: Saúde)  
Helena - Tanto tempo já se passou do nascimento da minha filha, mais de 20 anos, estou me sentindo mais como uma primeira viagem, sério. Que cuidados eu devo ter? Você vai 
ter que me orientar, hein. Estou me sentindo muito insegura, Raúl. 
Raúl - O que é isso, Helena! Você vai tirar de letra. Nenhuma preocupação especial. Você já foi mãe, você é uma médica experiente, você vai ter que cuidar da Clara exatamente 
como você cuidou de sua filha, igualzinho. E disso, minha cara, nenhuma mulher esquece. 
H - Tá, com relação à alimentação...Continua com a mamadeira. Você tem alguma recomendação especial? 
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Cap. 33, 16-8-2006 Bloco 5 b. (Referência temática: Saúde) 
Raúl - Tem que lembrar que todas as crianças com Síndrome de Down adquirem peso mais lentamente, mas continua a dieta complementar porque ela não recebe leite materno. E 
por outro lado, já receitei para ela todas as vitaminas pediátricas de rotina. 
Helena – Tá, isso já tem tudo em casa. Agora outra coisa, posso sair de casa com ela, dar uma voltinha? 
R - É claro que pode e deve fazer isso porque é importantíssimo (música). O sol das 9 às 10:30 da manhã. Pode ser onde você quiser, pode ser na pracinha perto da sua casa, 
pode ser na varanda, deixar ela na varanda é ótimo. E vou indicar também uma fonoaudióloga e uma fisioterapia. Mas a fono, principalmente, porque ela não mamou no peito, 
então vamos fazer toda uma estimulação necessária. Ah, fizemos também uma avaliação, lá na UTI, fonoaudiólogica, oftalmológica, cardiológica e está tudo bem, normal.  
H - Graças a deus. (...). Então, pelo que estou entendendo agora, é seguir em frente. Eu tenho um bebê nas mãos, me deseja sorte companheiro! 
R - Não precisa de sorte, não. Eu vou desejar felicidade, e daqui a 15 dias traz a Clarinha aqui.  
H - Qualquer coisa vou te ligar, hein!. Vou fazer cerimônia, vou pegar no teu pé...(risos) 
R - Estou entendendo agora você deixou lá pra trás a médica e virou uma mamãe coruja, hein!. Vá em frente. Tchau! 
  
Cap. 38, 22-8-2006 Bloco 1 (Referência temática: Saúde) 
Helena – (...) me sinto insegura com medo de errar nos horários, na hora do banho, da alimentação, sinto que ela precisa tanto de mim. Ela é tão dependente, tenho medo de não 
entender os sinais dela, de deixar faltar alguma coisa que seja importante para ela. 
Raúl - A culpa materna é algo que as mães sempre sentem, agora é assim e vai seguir sendo daqui a 20 anos. Era assim com sua mãe, com você, vocês são todas iguais e sofrem 
à toa. 
H - Eu tenho as mesmas neuroses até com Salvador... meu filho de criação. 
R – Mas, sua menina está ótima. A possibilidade de capacitação dela está muito favorecida, pode criar a Clara com tranqüilidade e paciência como qualquer outra criança exige. O 
mais importante agora é pensarmos numa fono. Porque ela não mamou no peito e precisa de estímulo. E na fisioterapia, depois. Mais adiante vamos pensar em outras 
providências. 
H - E as vacinas? Eu estou preocupada com isso, porque eu gostaria de levá-la para passear, para a rua, mas tem tantas viroses, bactérias por ai. 
R - Nós vamos fazer a imunização. Além das básicas e rotineiras, vamos fazer as complementares. Fique tranqüila quanto a isso.  
  
Cap. 49, 05-9-2006 Bloco 3  (Referência temática: Inclusão social)  
Carla - Olá Clarinha, meu anjo, por que você não fica sentadinha para as outras crianças não derrubarem você? 
Helena - Sentadinha, como assim? Não entendo, Carla. Como é que é? As crianças brigam, se derrubam umas as outras? 
C - Não Helena, acontece que ela... ela...ela é assim...Mais miudinha. Às vezes, ela vai brincar e cai. 
H – Mas ela tem que brincar mesmo no meio dos outros, junto com todo o mundo. Ela tem que aprender a se defender, aprender a cair, vai chorar, vai levantar, enfim, vai reagir 
como qualquer criança. 
C - Você acha, então, que ela pode ficar com todos...? 
H - Claro que sim, pode e deve... 
C - Tudo bem, sem problemas, falei para protegê-la. 
H - Carla, ela precisa da proteção que toda criança do mundo precisa, nem mais nem menos. Pelo amor de Deus, Carla. Isso é muito importante. 
  
Cap. 56, 12-9-2006 Bloco 4 (a) (Referência temática: Inclusão social)  
Laura - A Helena está muito angustiada, devemos dar um conforto a essa mãe. Esse é nosso papel. Eu quero saber melhor o que está acontecendo. Você está com dificuldades 
com a Clara? 
Carla - Eu gosto muito da Clara, é um amor de menina, mas ela não acompanha a turma. Eu tentei muitas vezes, mas ela não avança. 
L – Por que você não conversou comigo na ultima reunião?. Não é assim que eu, nós tratamos a infância. Sabemos que todas as crianças são diferentes, têm tempos diferentes. A 
Clara tem limitações como qualquer outra criança. Precisam de estímulos, oportunidades, credibilidade no que fazem. Se excluir a menina das atividades, só vai piorar a situação. 
Essa nunca foi a conduta da nossa escola. Você tem que ser incansável, Carla, você está formando pessoas. 
C - São exatamente as minhas responsabilidades como professora, Laura, mas na prática isso é muito difícil de aplicar.  
L - Você não acredita na inclusão? 
Irene: Laura, você me desculpe, mas não seria melhor se a Clara estudasse numa escola especial, com crianças iguais a ela? 
Norma: Claro que não, Irene, toda criança tem direto de estudar em uma classe regular, a escola é um lugar onde as crianças se reconhecem como parte de uma geração, você 
quer que elas aprendam a descriminar desde cedo? Combinar tipo de crianças? 
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(Cenas da Clara e música) 
Laura - Concordo plenamente com a Norma, isso mesmo. Toda criança tem o mesmo valor dentro da sala de aula. Toda criança. Proponho que nós trabalhemos juntas nessa 
questão da inclusão. Vamos trocar idéias, vamos aprendendo durante o dia, estudando, pedindo ajuda da mãe, a Clara faz parte dessa turma. 
Irene - Duvido que isso seja possível, não é tão fácil. Eu conheço vários casos de crianças com Síndrome de Down que começaram estudando e logo depois pararam. 
(Acabam as cenas da Clara)  
Carla – Laura, talvez eu também não esteja preparada para lidar com uma criança com deficiência. Na escola especial ela terá professores especializados que vão poder dar toda a 
atenção. 
Laura - Não, nada disso, Carla. Atualmente, nós temos todo um respaldo pedagógico para nos auxiliar: são cartilhas, ONGs, Leis e artigos, enfim, vamos aprender juntas a fazer 
uma escola para todos. Não dá mais para fugir do desafio, a hora é essa.  
Norma - A gente tem que estar aberto para estimular alguns pontos da Clara e de qualquer outra criança que precise. À tarde, depois de que ela sai da aula. O que vocês acham? 
Carla fala que não se sente preparada para isso.  
 
Cap.73, 2-10-2006 Bloco 5 (Referência temática: Saúde)  
Helena - O que você está achando, Tatiana? Como está indo a evolução dela? 
Tatiana - Helena, ela está indo muito bem. O que ela precisa é estar estimulada o tempo todo, sabe. Trabalhar a linguagem num ambiente social é o mais importante. E isso 
começa em casa. 
H - Eu tenho feito isso, tenho procurado estimular a autonomia, a independência, oportunidades para ela falar. 
T - Isso é fundamental, a gente precisa valorizar essa autonomia, sabe. Criar oportunidades para a Clara se expressar, porque como a criança com Síndrome de Down compreende 
mais do que ela pode se expressar, geralmente, a gente precisa prestar muita atenção quanto ao estimulo da fala. 
H - Fazer com que ela fale mais, dar oportunidade para que ela fale e não ficar falando por ela. 
T - Isso, isso, nunca falar por ela. A gente precisa fazer com que ela tente falar por ela mesma, mesmo que não seja fácil, né, a gente precisa fazer com que ela sinta necessidade 
de falar 
H - Dá uma dica, como é que eu devo agir, porque às vezes eu acho que eu estou fazendo tudo errado. Como é que eu faço?  
T - Por exemplo, se ela apontar uma boneca. Você fala:- é o biscoito que você quer? O que é que você quer então? – Boneca – ah..a boneca, ai você repete, boneca. Isso vai 
ajudar muito. 
H - Como é bom conversar com você, Tatiana. Eu sei de tudo isso, mas eu preciso lembrar e reforçar, porque, às vezes, a gente acaba fazendo por ela, respondendo por ela. 
T - E é isso o que não se deve fazer, nê?    
H - Não se deve fazer não, mas é tão difícil... 
T - Mas ela consegue sozinha. 
(Despedem-se) 
 
Cap. 98, 31-10-2006 Bloco 4 (Referência temática: Inclusão social)  
(Helena visita uma escola especial. Relata para a pedagoga sua experiência com a Clara na escola regular “Florescendo”. Conta como Clara tem se desempenhado na escola e sua 
decisão de tirá-la de lá por causa de um mal entendido com uma das professoras. Relata sua longa caminhada por três escolas regulares e como ela foi elegantemente rejeitada). 
A pedagoga explica que ali tem vaga, a estrutura, capacitação pedagógica necessária para atender qualquer criança com deficiência e que trabalham no tempo e no ritmo de cada 
uma delas. 
Helena – Eu queria que você explicasse melhor isso, porque eu nunca entendi. Como a escola especial consegue, ao mesmo tempo, estimular e trabalhar no tempo do aluno? 
Porque para estimular você precisa lançar desafios, para que a criança ultrapasse seus limites, né? E se você ficar no tempo dela, da criança, ela vai demorar muito, ela pode, 
talvez, nunca avançar. 
Norma - A parte pedagógica da escola especial atende e respeita as crianças no nível de conhecimento e ritmo delas. O que fazemos, Helena, é adaptar o conteúdo didático à 
realidade da criança com deficiência. Por exemplo, um aluno da sexta série de nossa escola. Por que vamos massacrá-lo com álgebra e geometria? Damos aulas de matemática, é 
claro, mas optamos por ensinar o uso da máquina de calcular. Esse aluno se sente motivado a fazer suas contas sozinho, alcançando maior independência com suas contas, com 
seu dinheiro. 
H - Estou entendendo agora. Eu tenho que te confessar, eu sempre tive resistência à escola especial. Eu acredito, sinceramente, que minha filha vai ser mais estimulada se ela 
conviver com crianças normais. E eu estou aqui hoje porque não suporto mais esse sofrimento, essa busca, essa procura… e todo mundo dizendo que minha filha não vai ser feliz 
numa escola regular… e comecei a ficar insegura. E vim até aqui conhecer o trabalho de vocês. 
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N - Bom, Helena, eu vou também ser sincera com você. Para mim, a inclusão virou uma bandeira, virou uma briga a qualquer custo pelos direitos da criança. Mas, no dia–a-dia, 
não é isso o que vemos. É muito difícil para uma criança com deficiência se adaptar a uma escola normal. Na verdade, a inclusão ainda é utópica. Não apenas na minha escola, que 
temos crianças com limitações intelectuais e motoras, mas também para as crianças pobres, por exemplo. 
H - O que você está me dizendo é que você não acredita na inclusão? 
N - Como teoria, eu acho brilhante. Mas é claro que eu gostaria de viver numa sociedade inclusiva, numa sociedade para todos, mas, na verdade, não funciona dessa maneira 
(música- Helena se emociona). Você não imagina a quantidade de mães arrasadas que vem aqui todos os dias porque seus filhos são discriminados em escolas regulares. O papel 
de minha instituição é dar oportunidade a essas famílias. Essas crianças encontraram educação porque encontraram espaço e são acolhidas aqui. 
H - Então você acha que minha filha está condenada ao fracasso em uma escola regular? 
N - Helena, eu estou tentando te dar os dois lados. O pais têm direito à opção. É claro que eu gostaria que a Clara ficasse aqui, ela seria muito feliz. Na nossa escola sua filha não 
seria humilhada, não ficaria para trás, estaria sempre inserida na sua turma. Nossos alunos são ativos como qualquer criança: eles viajam juntos, têm seus grupinhos, estão cheios 
de amigos, namoram, praticam esportes, enfim, eles vivem bem. 
H - Estou tão confusa, dividida mesmo. Ao mesmo tempo em que acredito que a escola regular é a mais acertada para minha filha, eu tenho medo que ela sofra por conta dessa 
distinção, discriminação, que fazem na escola regular. 
N - O que eu posso te dizer como educadora é que na faixa etária em que a Clara está, é fundamental o papel da escola no desenvolvimento da linguagem. É claro que uma 
criança com Síndrome de Down, vendo uma criança normal agir, vai seguir aquele modelo comportamental e isso é um ganho numa escola regular, sem dúvida. Mas você tem 
problemas lá, sendo a descriminação o pior deles. O fato é, Helena, que tanto pela escola especial como pela escola regular, você terá perdas e ganhos. E realmente, essa escolha 
é só sua. 
H - Sei, sei de tudo isso. Estou aprendendo na medida em que converso com as pessoas, leio, me informo... Estou realmente com medo de errar na escolha que estou fazendo 
neste momento para minha filha. 
N - Você só vai saber isso realmente quando você souber qual é seu verdadeiro desejo como mãe: você quer escolher uma escola regular porque realmente você acredita que será 
o melhor para o crescimento dela ou porque se sente pressionada a fazer a inclusão? Segunda opção: você quer a Clara numa escola especial porque você acha que será o melhor 
para ela ou porque você tem medo que ela enfrente situações de preconceito? 
 
Cap. 98, 31-10-2006 Bloco 5 (Referência temática: Inclusão social)  
Helena - Foi muito importante para mim e um prazer ter vindo aqui, Norma. Foi muito bom conhecer você e a escola, mas vou tentar um pouco mais, procurar um pouco mais no 
caminho que eu acho melhor para minha filha. Não posso fraquejar, mudar de lado ainda. 
Norma - Faça isso, Helena, sabendo que o lugar da sua filha está assegurado aqui. Pena que estamos de férias porque eu gostaria tanto que você conhecesse as turmas, que você 
conhecesse o trabalho das professoras. Eu tenho certeza que isso contribuiria para essa decisão.  
H - Eu faço questão de conhecer sim. Eu passo outro dia.  
N - Por mim, a Clara se matricularia hoje mesmo. É sempre uma alegria receber um aluno novo. Mas eu estou vendo que você não está certa disso. Então, enquanto você tiver 
força para lutar, tem que incluir sua filha no colégio que você desejar. Vá em frente. Não tem só quatro colégios no Rio de Janeiro. Procure o melhor, com o atendimento mais 
direcionado. 
H - E será que você tem algum para me indicar? 
N - Claro! Vamos conversar sobre isso. Mas, antes disso, eu gostaria que você conversasse com as mães que têm filhos nesta escola. É muito importante ter a referência de 
alguém que está vivendo a experiência que você não quer viver. 
H - Claro! Ajude-me nisso também. 
N - Como estamos em férias, vou te dar o telefone de duas ou três delas. Você liga, se apresenta e tenho certeza que elas conversaram com você com a maior alegria.  
 
Cap. 107, 10-11-2006 Bloco 5 (Referência temática: Inclusão social)  
Helena e a mãe de Vitória, portadora da Síndrome de Down, de 8 anos, se conhecem no mercado e decidem tomar um sorvete com as filhas e conversar. Vitória vai à escola 
especial da Norma, que Helena acabou de conhecer. Essa mãe é agente de viagem e atua na rotina da escola organizando viagens econômicas para as turmas.  
A mãe relata para a Helena sua experiência com Vitória: até os 6 anos, Vitória ia à escola regular, mas optou logo pela escola especial, uma vez que percebeu sua filha abatida, 
não se dando bem com a turma dela. Explica seu sofrimento e o difícil que foi para ela lidar com a inclusão social da filha, uma vez que acredita que, ainda, é um tema tabu. 
Tentou de tudo, inclusive, com uma tutora dentro da escola para acompanhar a filha. Diante do sofrimento de Vitória, ela decidiu mudar para uma escola especial. Hoje ela é 
integrada, querida e feliz. A mãe passou pelo mesmo dilema que a Helena. Ela insiste em que vale a pena tentar. É importante para a filha poder conviver e lidar com a diferença, 
porém, cada caso é um caso. Dá força para Helena na sua luta e a convida para assistir uma série de palestras sobre Síndrome de Down. 
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Cap. 115, 20-10-2006 Bloco 2 (Referência temática Saúde)  
Tatiana - Ela está evoluindo muito bem, Helena. Mas eu queria tirar uma dúvida com você. Como é que está a alimentação dela? Ela está mastigando bem durante as refeições? 
Helena - Tatiana, a única coisa é que ela não gosta de alimentos duros. Eu já notei que ela evita. Ela adora batata, gelatina, macarrão...Essas coisas fáceis, mais molinhas de 
mastigar.  
T - Então, eu queria pedir uma coisa para você. Eu queria que você tentasse não amassar tanto os alimentos. Deixar alguns pedacinhos para ela, aos poucos, ir desenvolvendo 
essa mastigação, porque a mastigação é muito importante para a motricidade bucofacial, que está diretamente ligada ao desenvolvimento da fala. E, como as pessoas que têm 
Síndrome de Down têm uma diminuição de tom muscular, a Clara realmente tem uma dificuldade de mastigação. É por isso que o estímulo é muito importante. 
H - E fazendo isso em casa, é uma forma de ajudar para que ela se expresse melhor? 
T - Exatamente! Isso vai ajudar na articulação dela. Porque ao mastigar, ela vai lateralizar o alimento, e, com isso, ela vai obrigatoriamente posicionar a língua mais atrás e, 
assim, ela vai trabalhar toda essa musculação que eleva a mandíbula. Então, na mastigação, ela vai trabalhar a musculação facial toda. A gente até faz uns exercícios assim aqui 
no consultório. E se podermos fazer também em casa, os ganhos vão ser ainda maiores.  
H - Eu vou ficar atenta e pedir para a Lídia e o Salvador também fazerem. 
 
Cap. 115, 20-11-2006 Bloco 5  (Referência temática: Inclusão social)  
Helena visita outra escola regular. A diretora do colégio comenta a experiência da sua irmã e de seu filho hemofílico, que era discriminado. A diretora compara esse caso com o de 
Helena.  
Clarice - A escola em que a Clara estava estudando não era uma escola inclusiva, é por isso que você teve problemas. Às vezes, os colégios se mostram receptivos, abertos para 
lidar com a deficiência da criança, mas, na verdade, ele não está preparado para isso. Então ele não consegue de fato. 
H - No meu caso específico, eu acho que o problema foi a professora. 
C - Me desculpe, Helena. Mas, não. Isso é diminuir muita a questão. A culpa nunca é da professora. A escola inteira tem que se capacitar para lidar com a deficiência. 
H - Bom, eu acho também fundamental. 
C - Então, na nossa escola nos preparamos diariamente para lidar com a diferencia e posso te garantir que não é tarefa fácil. 
Helena expressa seus medos. 
C - Aí entra o desafio da escola que, junto com a família, tem que preparar essa criança para lidar com as diferencias.  
 
Cap. 116, 21-11-2006 Bloco 2 (Referência temática: Inclusão social)  
Clarice - Helena, como estava te falando, aqui, a escola trabalha com as crianças para elas lidarem com as diferencias, e é o próprio convívio com as crianças com deficiências que 
vai trazer o sentido de tolerância entre elas. A gente estimula sempre a questão da cooperação, nunca a competição. A questão fundamental para nós é estimular a convivência.  
H - E tem algumas outras crianças com deficiência, na idade da Clara? 
C - Não, no jardim três, esse ano, não tem ninguém. Esse ano, na primeira série tem uma criança com dislexia, e temos um caso de uma menininha com problemas de 
motricidade grave. 
 
Cap. 181, 5-2-2006 Bloco 4 (Referência temática: Saúde)  
Diogo comenta com Helena que esteve pesquisando e descobriu algumas coisas acerca da Síndrome de Down. Fala que esteve com o Dr. Paulo Niemeyer, que tinha ido visitar um 
paciente no hospital. Ele diz que esteve num congresso de neurocirurgia em Chicago e que conheceu o trabalho de um tal Dr. Faulkner, indicado para ser premio Nobel.  
Diogo - No trabalho dele, diz que não existem registros de câncer em pessoas com Síndrome de Down. A estatística é quase zero. As pessoas com Síndrome de Down produzem 
mais endostatina. A endostatina é uma proteína que inibe o crescimento de tumores cancerígenos sólidos. A quantificação dela é feita no cromossomo 21. Como se sabe, os Down 
têm três cromossomos 21 e nós temos dois, por isso é que provocam 50% a mais de endostatina e isso os protege do câncer completamente. As pesquisas estão ainda no começo, 
mas existem vários estudos para tentar sintetizar essa proteína e reduzir o câncer nas pessoas comuns. 
Helena - Você falou em tumores sólidos, isso não vale, então, para a leucemia, já que a leucemia são tumores líquidos do sangue. 
D – Exatamente. No caso da leucemia é diferente. A incidência é muito maior nos portadores de Dowm do que nas pessoas comuns. Mas há uma diferença. Se uma criança com 
leucemia for diagnosticada prematuramente, tem 100% de chance de cura; nas comuns, 80 %. É impressionante, maravilhoso. Você sabia que existe apenas 8 casos de câncer no 
mundo em pessoas com Down?  
H – É um paradoxo, mas não posso deixar de dizer que é uma excelente notícia. 
D - Dois casos são no Brasil, portanto, o Brasil é um dos pioneiros em detectar essa proteína como um fator de proteção contra o câncer nas pessoas que tem Síndrome de Down. 
H - O médico de Clarinha, que é um especialista no assunto, me diz que o Brasil está na ponta da pesquisa clínica sobre a Síndrome de Down. E, nesse aspecto, pelo menos o país 
está no primeiro plano. 
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D - É verdade! Estive pesquisando na internet e as pessoas com Síndrome de Down têm menos doenças coronarianas, um infarto, por exemplo. Não existe registro. Também estão 
protegidos contra a retinopatia diabética, é uma complicação do diabete. E mais, a asma quase não existe entre eles. 
Ela fica feliz de notar em Diogo um interesse pela Síndrome. Ele responde que não apenas pela questão clínica, mas por causa de Clarinha. Quer estar mais perto deles.  
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PLANILHA DE IDENTIFICAÇÃO Nº 2: AIDS 
 

N. 
N. 

Cap. 
Data Bloco Timer Min. Tema 

Referência 
temática 

Tipo de MS Discurso 
Cenário 
social 

Função 
social do 

Personagem 
Especificidade 

Fala 
Para 

Tipo de 
Personagem 

Lugar Ambiente Planos 
Musica-

som 

1 18 29-7 5 5:42:29 a 
5:43:23 

00:54 AIDS 
Estado da 

AIDS -
Estatísticas  

Depoimento/Documen
tário 

Mesmo tão longe sendo testemunha de 
cenas tão chocantes, não me esqueceria 
desse dia tão bom para nós dois, o dia 

de nossa formatura (....) em breve 
estaremos novamente juntos. Um beijo. 

Diogo.  

Campo de 
refugiados 

Médico Infectologista Helena P-Diogo 
Muyinga, 
Burundi, 

África 
Rural 

Todos. 
Registro 
docume
ntário 

Sim. 
Registro 
docume
ntário 

2 31 14-8 5 
1:15 a 
3:30 02:15 AIDS 

Estado da 
AIDS -

Estatísticas  

Depoimento/Documen
tário 

Relato do estado da AIDS na África. Ver 
transcrição: “Cap. 31, 14-8-2006 Bloco 

5”. 
 

Campo de 
refugiados Médico Infectologista Helena P-Diogo 

Muyinga, 
Burundi, 

África 
Rural 

Todos. 
Registro 
docume
ntário 

Sim. 
Registro 
docume
ntário 

3 38 22-8 1 
de 2:47 a 

4:53  
01:06 AIDS 

Estado da 
AIDS -

Estatísticas  

Depoimento/Documen
tário 

Acerca do estado da AIDS na África. 
Missão ACNUR. Ver transcrição: “Cap. 

38, 22-08-2006 Bloco 1” 

Campo de 
refugiados 

Médico Infectologista Helena P-Diogo 
Muyinga, 
Burundi, 

África 
Rural 

Todos. 
Registro 
docume
ntário 

Sim. 
Registro 
docume
ntário 

4 48 4-9 5 
de 

4:54:00 a 
4:54:50 

00:50 AIDS 
Estado da 

AIDS -
Estatísticas  

Depoimento/Documen
tário 

Helena, este postal é o ultimo que eu lhe 
mando da África, daqui viajo para 

Londres e Paris, devendo ficar uma 
semana em cada cidade e sigo depois 
para o Brasil. Vou procurar você assim 

que eu chegar, quero que você me 
coloque de volta nesse mundo onde 
você vive e do qual eu saí há 5 anos, 
sinto que eu poderia fazer um bom 

trabalho no meu país. Saudades e até 
logo. Diogo.   

Campo de 
refugiados 

Médico Infectologista Lavínia P-Diogo 
Muyinga, 
Burundi, 

África 
Rural 

Todos. 
Registro 
docume
ntário 

Sim 

5 52 7-9 2 
de 

1:05:30 a 
1:10:15 

04:45 AIDS 
Estado da 

AIDS -
Estatísticas  

Depoimento/Documen
tário 

Camp de Refugies de Kinama - 
Financement: ECNO-UNHCR Gestiom 

du camp: CNR. Travaux de construction: 
CNR.  Junho 2006: Despedida do Diogo. 

Campo de 
refugiados 

Médico Infectologista X P-Diogo 
Muyinga, 
Burundi, 

África 
Rural 

Todos. 
Registro 
docume
ntário 

Sim. 
Registro 
docume
ntário 

6 58 13-9 1 
de 

2:32:20 a 
2:32:40 

00:20 AIDS 
Estado da 

AIDS -
Estatísticas  

Depoimento/Documen
tário 

Imagens da África com Diogo. Estado da 
AIDS na África. Missão ACNUR. 

Campo de 
refugiados 

Médico Infectologista X P-Diogo 
Muyinga, 
Burundi, 

África 
Rural 

Todos. 
Registro 
docume
ntário 

Sim. 
Registro 
docume
ntário 

7 82 12-
10 

4 
de 

2:56:56 a 
3:02:50 

05:54 AIDS Sintomas e 
progressão 

Simétrica 
O papel da dermatologia na AIDS - AIDS 
na África. Ver transcrição: “Cap.82, 12-

10-2006 Bloco 4”. 
Hospital Médico Dermatólogo Selma 

- Diogo 
P-Rubinho RJ Urbano PP-M-G Sim 
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8 128 5-12 4 
4:48:00 

a 
4:53:00 

05:00 AIDS 
Estado da 

AIDS -
Estatísticas  

Assimétrica 
Relatório da OMS sobre AIDS: estatísticas, 

tratamentos etc. Ver. Transcrição: “Cap. 
128, 5-12-2006 Bloco 4”.  

Hospital Médico Infectologista Irmã  Zenaide P- D-O RJ Urbano PP-PG Não 

9 134 12-12 3 
2:48:45 

a 
2:50:11 

02:26 AIDS Sintomas e 
progressão 

Simétrica 
Diogo e Rubinho falam acerca da negação 
da doença. Ver transcrição: “Cap.134, 12-

12-2006 Bloco 3”. 
Hospital Médico Infectologista Diogo/Rubinho P-D-R RJ Urbano PP Não 

10 134 12-12 3 
2:50:13 

a 
2:50:31 

00:18 AIDS 
Estado da 

AIDS -
Estatísticas  

Depoimento/Documentário Imagens de Diogo na África. 
Campo de 
refugiados 

Médico Infectologista X P-Diogo 
Muyinga, 
Burundi, 

África 
Rural 

Todos. 
Registro 

documentário 
Sim 

11 137 15-12 3 
1:17:49 

a 
1:18:40 

00:51 AIDS 
Estado da 

AIDS -
Estatísticas  

Depoimento/Documentário Imagens de Diogo na África. 
Campo de 
refugiados 

Médico Infectologista x P-Diogo 
Muyinga, 
Burundi, 

África 
Rural 

Todos. 
Registro 

documentário 

Sim. Registro 
documentário 

12 140 19-12 2 

de 
2:59:00 

a 
2:59:50 

00:50 AIDS 
Sintomas e 
progressão Simétrica 

Rubinho fala que Gabriel é um paciente 
que nega a doença. Lembram do caso do 

Cadu e que sua salvação foi apóio de 
familiares e amigos, o que é essencial para 

a recuperação. 

Apto. 
residencial Médico Infectologista 

Marcelo e 
Hortênsia 

P-
Rubinho RJ Urbano PP-M Não 

13 141 20-12 1 
00:50:06 
a 52:32 

02:26 AIDS 
Estado da 

AIDS -
Estatísticas  

Depoimento/Documentário 

Vídeo com imagens da África na TV, na 
casa de Renato. Combinam de fazer uma 
exposição com esse material e as fotos de 

Renato.Vídeo vira documentário. 

Apto. 
residencial 

Médico Infectologista Renato P-Diogo RJ Urbano PP 
Sim. Registro 
documentário 

14 144 23-12 2 
5:06:00 

a 
5:09:50 

03:50 AIDS Sintomas e 
progressão 

Assimétrica 

Gabriel se nega a aceitar a doença e 
ameaça Diogo de mandá-lo à cadeia por 

ter feito exame de HIV sem seu 
consentimento. Diogo insiste que ele está 

ali para ajudá-lo e que tem experiência 
para tratá-lo. Explica que AIDS não tem 
cura, mas que existem remédios muito 
potentes que controlam os danos que a 
doença pode causar ao organismo. Uma 
pessoa pode conviver muito bem com a 

AIDS. Se aceitar a doença e o tratamento, 
ele vai sair do hospital com uma vida pela 
frente. Fala que ele tem preconceito da 
doença, do que as pessoas vão pensar 

dele. 

Hospital Médico Infectologista Gabriel P-Diogo RJ Urbano PP Não 

15 148 28-12 3 
1:14:10 

a 
1:19:10 

05:00 AIDS 
Sintomas e 
progressão Assimétrica 

Diogo aponta a presença de uma 
pneumocistose. Explica o que é e como é o 
tratamento. Ver transcrição: “Cap. 148, 28-

12-2006 Bloco 3”. 

Hospital Médico Infectologista Gabriel P-Diogo RJ Urbano PP Não 

16 153 3-1 4 

de 
1:20:55 

a 
1:22:22 

01:27 AIDS 
Sintomas e 
progressão 

Assimétrica 

Diogo esclarece para Lavígna o porquê de  
não ter impedido que Gabriel fosse 

embora. Diz que fez de propósito, para 
saber até que ponto ele iria. Se ele tivesse 
ido embora, Diogo teria mudado de tática. 

Hospital Médico Infectologista Gabriel P-Diogo RJ Urbano PP Não 
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17 160 11-11 2 

de 
2:53:55 

a 
2:56:08 

02:13 Uso de 
camisinha 

Prevenção Assimétrica 

Selma orienta Giselle para se cuidar e não 
ter uma gravidez não desejada. Selma 

entende que Giselle procura um método 
contraceptivo complementar à camisinha. 

Selma explica que a camisinha é 
imprescindível, não tem método que a 

substitua. Além de evitar a gravidez, é a 
única que protege das doenças 

sexualmente transmissíveis. Vai fazer o 
primeiro preventivo, pede exames de rotina 

e dosagem hormonal.   

Hospital Médico Obstetra Giselle P-
Selma 

RJ Urbano PP não 

18 196 22-2 1 

de 
5:25:40 

a 
5:28:20 

02:40 AIDS 
Estado da 

AIDS -
Estatísticas  

Assimétrica/Documen
tário 

Diogo discursa acerca das condições de 
vida sub-humanas na África e apresenta o 

vídeo para os amigos. 

Campo de 
refugiados 

Médico Infectologista Auditório P-
Diogo 

Muyinga, 
Burundi, 

África 
Rural Todos Sim. Registro 

documentário 

19 196 22-2 2 

de 
5:31:04 

a 
5:32:40 

01:36 AIDS 
Estado da 

AIDS -
Estatísticas  

Assimétrica/Documen
tário 

Vídeo da África. Campo de 
refugiados 

Médico Infectologista Auditório P-
Diogo 

Muyinga, 
Burundi, 

África 
Rural 

Todos. 
Registro 

documentário 

Sim. Registro 
documentário 

20 196 22-2 2 

de 
5:39:55 

a 
5:40:05 

00:10 AIDS 
Estado da 

AIDS -
Estatísticas  

Assimétrica/Documen
tário 

Vídeo da África. Campo de 
refugiados 

Médico Infectologista Auditório P-
Diogo 

Muyinga, 
Burundi, 

África 
Rural 

Todos. 
Registro 

documentário 

Sim. Registro 
documentário 

21 196 22-2 4 

de 
5:45:43 

a 
5:48:13 

02:30 AIDS 
Estado da 

AIDS -
Estatísticas  

Assimétrica 

Reunidos, Diogo fala da África: segundo 
maior continente do planeta que produz 

15% do petróleo consumido pelos Estados 
Unidos e, ainda assim, 50% de sua 

população vive abaixo da linha da pobreza. 
Concluem que o Brasil não está longe 

dessa situação. Falam da violência urbana 
no Brasil. Falam da necessidade de 

difundir essa realidade. 

Apto. 
residencial 

Médico Infectologista Auditório 
P-

Diogo 
RJ Urbano 

Todos. 
Registro 

documentário 
não 

22 201 28-2 X xxxx X AIDS Prevenção Assimétrica 

Diogo diz a Gabriel que ele está curado da 
pneumonia, mas precisa continuar fazendo 
o tratamento para cuidar da AIDS. E avisa 

que ele poderá ter uma vida normal, 
inclusive sexual, desde que use 

preservativo. 

Hospital Médico Infectologista Gabriel 
P-

Diogo 
RJ Urbano PP não 

 
 
         TOTAL DE INSERÇÕES: 22 
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Transcrição de conteúdo do merchandising social de Páginas da Vida acerca de AIDS 
 
Cap. 31, 14-8-2006 Bloco 5 (Referência temática: Estado da AIDS e Estatísticas) 
Diogo - Muyinga é uma província do Burundi onde está localizado uns dois mais importantes campos de refugiados daqui. O número gira em torno de 3000 pessoas e 7 de cada 10 
refugiados são mulheres e crianças. São pessoas que perderam tudo, seus parentes, sua casa. Mulheres e filhos que viram seus maridos e pais serem torturados e mortos por 
milícias que queimam casas e roubam o pouco que têm. Esses refugiados chegam ao acampamento apenas com a roupa do corpo buscando proteção, um pouco de água e comida. 
Todas as crianças são órfãs e a maioria delas está infectada com o vírus do HIV: a previsão é que apenas uma minoria esteja viva no final desse ano de 2001. Vendo de perto tudo 
isso, eu já não sei quando eu volto no Brasil, tenho saudade de você, Helena, saudade de muitas coisas, mas eu tenho uma missão. Eu posso ajudar e vou ajudar essas pessoas. 
Hoje no horário do almoço eu senti vergonha do lanche que levei na mochila. Crianças famintas...Cozinhando larvas e cupins para comer, crianças, Helena, apenas crianças 
indefesas. E eu fico me perguntando: onde está Deus enquanto tudo isso está acontecendo? Um beijo. Diogo. 
  
Cap. 38, 22-08-2006 Bloco (Referência temática: Estado da AIDS e Estatísticas)  
Abril,2006. 
Diogo - Helena, estou me preparando para voltar ao Brasil; foram 5 anos de intenso trabalho que consumiu cada hora, cada minuto de meu tempo, mais do que isso, da minha 
vida. (musica e registro documentário). Por essa razão já não saio daqui inteiro, deixo boa parte de mim nesta terra, com esta gente que eu conheci e com quem aprendi a amar e 
sofrer. Tenho muito mais para contar para você e certamente muito a ouvir também. (Helena). Esses anos todos...Não tenho perguntado se você continua com Greg, se está com 
outro amor, ou se esta sozinha. (Documentário) Não perguntei nunca e confesso agora o medo da resposta. Neste exílio voluntário que estou encerrando pude pensar nos planos 
que fizemos, no pouco que realizamos.Mas também pude sentir que ainda tenho esperança dentro de mim, o que me dá certeza que ainda vou chegar a tempo de ser feliz no meu 
país, na minha cidade, com minha gente. Beijo. Diogo.  
  
Cap.82, 12-10-2006 Bloco 4 (Referência temática: Sintomas)  
(música suave) 
Selma – Eu sou louca por cosméticos, tem pomada, creme para tudo e aqueles potes que enfeitam o banheiro da gente, que delícia! 
Rubinho – Você tem toda a razão, os cosméticos são excelentes, a indústria evoluiu muito de uns anos para cá, mas precisa ter alguns critérios. Por exemplo, tem uns produtos 
que têm uma característica, uma concentração bem menor que as fórmulas prescritas pelos médicos e que atuam diretamente no tratamento da pele. A diferença é que não tem 
aquela embalagem glamourosa nem aquela modelo lindona fazendo propaganda, não tem isso.  
S- Pára! Deixe-me divertir... (Fim da música. Chega Diogo e Rubinho é apresentado por Selma) 
Diogo:- Rubinho, eu simpatizo muito com sua especialização, eu acho incrível os benefícios que a dermatologia traz para a humanidade, especialmente na recuperação de tecidos, 
em caso de acidentes, queimaduras e até doenças degenerativas. 
S – Nossa, e aquele caso no ano passado, uma mulher que perdeu parte do rosto por causa de uma mordida de cachorro. Impressionante o que puderam fazer com plástica, 
produtos dermatológicos, impressionante! 
R – Há uma integração bem sucedida entre a plástica e a dermatologia, que, aliás, funcionam muito bem juntas. 
S - É verdade, inclusive, antes de você chegar, Diogo, estávamos falando da “revolução dos cosméticos”. 
(Diogo brinca com a sua falta de entendimento sobre o tema e a necessidade de tratamento para combater as rugas) 
D – Olha, eu trabalhei muito tempo com pacientes soro positivos, eu fiquei bastante tempo na África por conta da minha profissão. Eu sou infectologista. E é  incrível como as 
doenças de pele se manifestam na AIDS. 
R – Exatamente, inclusive algumas vezes o diagnostico da HIV é dado pelo dermatologista que suspeita das reações da pele. Suspeitas que você conhece, lesões que aparecem em 
função da imunodeficiência. A AIDS inaugurou um novo capitulo na historia da dermatologia, viu? 
(Selma se despede) 
R – Diogo, me fala um pouco desse seu tempo na África, que te levou à África? 
D - Eu fui até lá pela ACNUR, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, você não pode imaginar o que é a miséria, o alto índice de mortalidade infantil, guerras 
civis, enfim, um completo desrespeito aos diretos humanos. Fome e uma quantidade inacreditável de soro positivo. Eu fui para lá (musica) por causa da minha missão como 
médico e isso acabou sendo um grande aprendizado na minha vida. Para você ter uma idéia, Rubinho, lá em Burundi, onde eu fiquei mais tempo, existia um médico para cada 
100.000 pessoas, uma criança morre a cada 10 minutos. É uma situação calamitosa. 
(Entra a irmã Lavínia e é apresentada para o Rubinho, convida a irmã para acompanhar a conversa).  
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Cap. 128, 5-12-2006 Bloco 4 (Referência temática: Estado da AIDS e Estatísticas) 
Rubinho pergunta se Diogo leu relatório anual sobre AIDS, divulgado pela Organização Mundial da Saúde. Diogo afirma que leu, e, portanto, não dormiu. Achou chocante. Irmã 
Zenaide ingressa na sala e após falar dos preparativos da festa de Diogo, Rubinho a convida para participar da conversa. Ela se interessa. 
Diogo comenta que essa semana o programa de AIDS da ONU divulgou um relatório com dados e estatísticos alarmantes: o número de pessoas contaminadas pela AIDS que 
morrem todo ano no mundo é o maior já registrado desde o aparecimento do vírus, há mais de 25 anos.  
Irmã Zeneide - E eu que pensei que essa doença tinha acabado, eu não ouvi falar mais nada. 
O - O número de contaminados aumentou em todas as regiões do mundo, só no ano passado foram mais de 3 milhões de mortes. 
IZ – Mas, por que isso? 
D - Todo mundo relaxou. Existem vários remédios que retardam os danos causados pela doença, então, as pessoas acham que foi descoberta a cura para a doença. O que é uma 
absoluta ignorância. Pensando assim, as pessoas continuam sem se proteger e acabam se contaminando.  
O - E AIDS só vai aparecer nos jornais quando acontecer com algum famoso, um artista, por exemplo. Então as pessoas continuam sabendo que a doença continua por aí.  
D - Esse mesmo relatório diz que há uma pessoa contaminada do vírus HIV, no mundo, a cada 8 segundos.  
IZ - Onde estão os governos nisso, as campanhas contra a AIDS e os alertas à população?  
D - Alguns médicos das Nações Unidas acham que com os usuários de drogas injetáveis, os governos estão negligenciando. No Brasil, o Ministério de Saúde acha que houve uma 
queda significativa, o problema é que agora são as mulheres. Cada vez mais as mulheres estão se contaminando.  
O – E na população acima dos 40 anos também. 
IZ – E qual é a razão? 
O – Os remédios que apareceram por aí, para impotência masculina...É que a vida sexual entre a população mais velha se intensificou e nem todos se protegem, irmã. 
IZ - Eu não sei praticamente nada sobre sexualidade, ainda que me interesse e leia tudo o que me cai nas mãos. É uma pena, mas a verdade é que as irmãs não têm acesso a 
essas informações, como se estar informado fosse pecado. 
D - É uma pena, porque vocês, irmãs, poderiam liderar uma campanha para as mulheres. 
(A irmã vai embora). Rubinho, você sabia que este hospital não aceita pacientes com HIV, nem de qualquer doença infecto-contagiosa? 
Rubinho fala que foi advertido disso. Diogo fala que pensa em tornar público o material que trouxe da África, que seria bom fazer uma campanha para as mulheres.  
 
Cap.134, 12-12-2006 Bloco 3 (Referência temática: Sintomas)  
Rubinho e Diogo conversam acerca da AIDS e sobre a atitude de negar a doença, que é o pior tipo de paciente. 
R - Pessoas não têm consciência dos riscos. Os que já foram infectados desenvolveram uma lucidez sobre a necessidade de tratamento e, assim, vão fazendo o que podem para se 
salvar. E ainda mais, numa cidade como Rio de Janeiro, onde você tem acesso à informação e onde os remédios são distribuídos gratuitamente, inclusive. 
D – Eu não entendo porquê o cara nega. É uma forma de suicídio. Também tem a ver com a forma como ele se infectou. Às vezes, o paciente nega a doença por puro preconceito, 
por medo que as pessoas se afastem dele porque está com AIDS. O que você achou das manchas na pele? 
R - Dermatite seborréia. É uma das primeiras manifestações dermatológicas relacionadas ao HIV. 
D - Tudo se confirma: manchas na pele, insuficiência respiratória, febre alta, cansaço.  
(Imagens da África - campo de refugiados).  
  
Cap. 148, 28-12-2006 Bloco 3 (Referência temática: Tratamento) 
Diogo fala para Gabriel que não existe tuberculose. Porém, adverte a presença de uma pneumocistose  
Gabriel - O que é isso? 
Diego - É uma doença causada por micro-organismos. Ela parece com uma pneumonia, mas pode causar efeitos muito piores em pacientes imune-deprimidos, pacientes que têm 
AIDS. 
G - E como é o tratamento? 
D - Com remédios antimicrobianos.   
Gabriel pede para prescrever e ir embora. Diego insiste em não resistir. Diogo explica que ele tem AIDS, que ataca o sistema imunológico e que é por isso que ele tem essas 
doenças oportunistas. A primeira etapa é tirá-lo dessa fase aguda, atacar essas doenças, logo, começa o tratamento da AIDS propriamente dito, com os anti-retrovirais, os 
coquetéis. Gabriel fala para fazer o tratamento na casa dele. 
D - Seu caso requer cuidados especiais, o tratamento é feito pela veia com doses altas, portanto, os comprimidos não adiantam para você.  
Explica que o sangue está pouco oxigenado, portanto, é preciso trocar o cateter e pôr uma mascara de oxigênio. Enfatiza a importância de não resistir, aceitar a doença para poder 
levar uma vida pela frente, como milhões de pessoas contaminadas.  
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PLANILHA DE IDENTIFICAÇÃO Nº 3: BULIMIA 
 

N. 
N. 

Cap. 
Data Bloco Timer Min. Tema 

Referência 
temática 

Tipo de 
MS 

Discurso 
Cenário 
social 

Função social 
do 

Personagem 
Especificidade 

Fala 
Para 

Tipo de 
Personagem 

Lugar Ambiente Planos 
Musica-

som 

1 42 28-8 1 
de 

31:57 a 
35:02 

03:05 Bulimia Sintomas Assimétrica 

Anna procura Helena. Sintomas e 
diagnóstico de bulimia. Ver transcrição: 

“Cap. 42, 28-08-2006 Bloco 1”. 
 

Hospital Médico Obstetra Anna P-Helena RJ Urbano PP não 

2 43 28-8 2 

de 
2:49:00 

a 
2:55:00 

6 Bulimia 
Definição e 

causas Assimétrica 
Anna procura Helena. Causas e 

funcionamento da bulimia. Ver transcrição: 
“Cap. 43, 28-8-2008 Bloco 2”. 

Hospital Médico Obstetra Anna P-Helena RJ Urbano PP não 

3 45 30-8 5 

de 
4:52:46 

a 
4:52:30 

00:44 Bulimia 
Definição e 

causas Assimétrica 
Psiquiatra fala acerca da bulimia e de suas 

possíveis causas. Ver transcrição: “Cap. 
45, 30-8-2006 Bloco 5”. 

Consultório Médico Psiquiatra 
Miroel 

e 
Anna 

S-Bernando RJ Urbano PP não 

4 46 31-8 2 

de 
2:34:30 

a 
2:36:41 

02:10 Bulimia 
Definição e 

causas 
Assimétrica 

Psiquiatra fala acerca da bulimia, causas e 
tratamento. Ver transcrição: “Cap. 46, 31-8-

2006 Bloco 2”.  
Consultório Médico Psiquiatra 

Miroel 
e 

Anna 
S-Bernando RJ Urbano PP-M não 

5 62 19-9 4 

de 
5:25:10 

a 
5:26:00 

00:50 Bulimia Definição e 
causas 

Simétrica 

Você não tem culpa nenhuma. Aconteceu, 
tenho lido muita coisa sobre isso, ela não é 
a única. Adolescentes que não têm mães 
que ficam proibindo de comer e estão na 
mesma situação que ela, sabe? Lembra o 
que o psicanalista falou, sobre a tirania da 

beleza, dos corpos magros? Pois é. O 
mundo está cheio dessas meninas que 

querem desfilar, que querem ser modelos, 
elas falam que não comem porque querem 
ficar magras, para não engordar. Tem uma 
que parou de fumar e começou a engordar, 

então, começou a fumar novamente. 
Condenada duas vezes, uma menina de 18 

anos, por não comer e por fumar.  

Casa de 
Cultura 

Familiar/Marido Marido Anna P-Miroel RJ Urbano PP não 
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6 116 21-
11 

5 

de 
5:20:00 

a 
5:23:28 

03:28 Bulimia Sintomas Depoimento 

Giselle expressa que tem vergonha de falar. 
Bernando explica que não está para julgar, 

mas para ajudar a organizar seus sentimentos. 
Ela conta para o seu psicólogo acerca da sua 
primeira vez, que está feliz, mas que agora se 
sente tensa, sem saber lidar com isso, que se 
acha feia e gorda e que morre de vergonha de 
Luciano. Bernardo reconhece que é medo de 
intimidade. Giselle confessa que tem medo de 
engordar, que desde pequena a mãe brigava 
com ela com medo de vê-la gorda e explica 

como ela provoca o vómito após comer tudo o 
que ela gosta. 

Consultório Paciente Bulimia Psiquiatra P-Giselle RJ Urbano PP sim 

7 116 
21-
11 

5 

de 
5:20:00 

a 
5:23:28 

03:28 Bulimia 
Definição e 

causas 
Assimétrica 

Psiquiatra fala acerca do aspecto emocional da 
bulimia. Ver transcrição: “Cap. 116, 21-11-

2006 Bloco 5”. 
Consultório Médico Psiquiatra Giselle 

S-
Bernando 

RJ Urbano PP Sim 

8 124 
30-
11 4 

de 
1:25:20 

a 
1:27:00 

01:40 Bulimia 
Tratamento 
- emocional Assimétrica 

Miroel e Anna têm uma entrevista com o 
psicólogo da Giselle. O psicólogo explica que a 

bulimia chegou no ponto em que a paciente 
reconhece que tem consciência da doença, 

porque está atrapalhando a vida dela. Agora o 
desafio é conduzi-la para que entenda 

internamente as emoções dela e o que causa 
bulimia. Explica que as pacientes têm 

dificuldade em identificar os sentimentos, bem 
como tendência a se fechar. Anna reconhece 
esse diagnóstico nas atitudes de sua filha e 
pede orientação: “o que é que a gente pode 

fazer, me dá uma luz, um caminho”. 

Consultório Médico Psiquiatra 
Miroel e 

Anna 
S-

Bernando RJ Urbano PP Não 

9 124 30-
11 

5 

de 
1:27: 
10 a 

1:29:50 

02:40 Bulimia Tratamento 
- emocional 

Assimétrica 

Psicólogo explica as causas da bulimia e como 
a educação familiar influi no desencadeamento 
da doença. Os pais perguntam como é a forma 

certa de limitar os filhos, sem provocar 
angústias que podem gerar a doença. O 

psicólogo orienta e salienta a importância de 
conversar com Giselle acerca de seus 

sentimentos, de como se sente com a vida, 
ressalta que Giselle precisa agora é do apóio e 

respaldo familiar.   

Consultório Médico Psiquiatra Miroel e 
Anna 

S-
Bernando 

RJ Urbano PP Não 

10 136 14-
12 

5 39:50 a 
41:50 

02:00 Bulimia Sintomas Simétrica 

Helena e Selma falam acerca da bulimia de 
Giselle, que avançou muito. Apontam que os 

distúrbios vão além do que a gente pode 
imaginar e ver, que mexem com a estrutura 
psíquica e emocional das meninas de uma 
forma avassaladora. Em 15 dias morreram 
três; todos os dias morrem, mais do que as 

que aparecem no jornal. Falam da obsessão 
da mãe pela gordura de Giselle, que peca pelo 
excesso de selo e que poderia ter sido causa 

de bulimia. 

Hospital Médico Obstetra Helena-
Selma 

P-S-H RJ Urbano PP Não 
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11 141 20-
12 

3 
1:15:00 

a 
1:16:57 

01:57 Bulimia Tratamento 
- emocional 

Assimétrica 

Helena pergunta se Anna falou para Bernardo, 
se ela tomou alguma medicação. Helena 

prescreve um tranqüilizante fraco, para caso de 
emergência e pede que Giselle beba muito 

líquido para não se desidratar. Quando 
Bernardo chegar, é preciso contar o que foi 

receitado. Anna pergunta se isso vai piorar a 
bulimia. Helena acha que sim e que é provável 

que Bernardo receite um antidepressivo. 
Explica as razões: as emoções mexem muito, 

administrar melhor a bulimia no momento 
dramático, ajudar a passar por esse processo. 

Apto. 
residencial 

Médico Clínico Anna P-Helena RJ Urbano PP não 

12 143 
22-
12 

5 
5:51:17 

a 
5:52:55 

  Bulimia 
Tratamento 
- emocional 

Assimétrica 
Sessão de terapia da Giselle. Bernardo a 

orienta e explica seus sentimentos. 
Apto. 

residencial 
Médico Psiquiatra Giselle 

S-
Bernando 

RJ Urbano PP Não 

13 144 23-
12 

1 
4:51:47 

a 
4:53:22 

01:35 Bulimia Tratamento 
- emocional 

Assimétrica 

Bernardo receita um antidepressivo para 
Giselle, indicando uso contínuo. Ele explica que 
os vômitos que agora a Giselle está tendo são 
para se livrar da dor. O anti-depressivo é para 

que esteja mais estabilizada, sendo 
fundamental o apoio familiar e análise para que 

possa externalizar a dor. 

Apto. 
residencial 

Médico Psiquiatra Anna e 
Miroel 

S-
Bernando 

RJ Urbano PP-M Não 

14 149 
29-
12 

1 

de 
2:46:24 

a 
2:48:10 

01:46 Bulimia Tratamento Assimétrica 

Diogo explica para Anna que distúrbios 
alimentares são tratados por uma equipe 
multidisciplinar e que, além do psiquiatra, 

Giselle precisa ser acompanhada por um clínico 
e por um nutricionista. Avisa ainda que ela 
precisa fazer exames o mais rapidamente 

possível. O quadro dela pode evoluir para a 
anorexia.  

Apto. 
residencial 

Médico Clínico Anna P-Diogo RJ Urbano PP Não 

15 186 10-
2 

1 
3:07:12 

a 
3:09:38 

02:26 Bulimia Tratamento Assimétrica 

Helena explica que foi feita uma endoscopia e 
pergunta acerca do comportamento da Giselle 
nos últimos dias. Helena diz a Miroel e Anna 

que estão realizando exames em Giselle. 
Helena pede que não se abatam porque Giselle 
precisa de amparo emocional. Orienta para ligar 

para o psiquiatra.  

Hospital Médico Clínico Miroel e 
Anna 

P-Helena RJ Urbano PP-PM Sim 

16 186 
10-
2 2 

3:18:47 
a 

3:24:07 
05:20 Bulimia Sintomas Assimétrica 

Helena e Diogo conversam com Giselle sobre 
bulimia. Ela admite que induz o vômito desde 

pequena e que tem sangrado nos últimos dias. 
Helena e Diogo explicam que ela está com 

distúrbios no aparelho digestivo e desidratada 
(desequilíbrio hidroeletrolítico). Falta de 

potássio leva a uma disritmia, que pode levar a 
UTI. Helena lembra que a bulimia pode levar à 
morte e, por isso, ela precisa de tratamento. 
Diogo se prontifica a tratar de Giselle, com o 
psiquiatra, e Giselle concorda, comovida. É 

explicado todo o tratamento. Apelam, também, 
à força de vontade da Giselle. 

Hospital Médico Clínico Giselle P-Helena RJ Urbano PP Sim 
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17 187 12-
2 

2 23:24 a 
24:50 

01:26 Bulimia Definição e 
causas 

Assimétrica 

Diogo fala que a ficha caiu, vem a crise e logo 
melhorará. Anna e Miroel agradecem a Diogo 
e dizem que a crise foi importante para que se 
rompesse a barreira do silêncio em torno da 
doença.Diogo fala que faltou que caísse a 

ficha dos pais. 

Hospital Médico Clínico Miroel e 
Anna 

P-Diogo RJ Urbano PP não 

18 190 15-
2 

1 
1:27:30 

a 
1:28:05 

00:35 Bulimia Tratamento  Assimétrica 

Alta de Giselle. Helena e Diogo dão as 
últimas indicações. Não faltar à terapia e 
procurar nutricionista, fundamental para a 

continuidade do tratamento. 

Hospital Médico Clínico Giselle P-D-H RJ Urbano PP não 

19 194 
20-
2 5 

47:10 a 
48:28 01:18 Bulimia Tratamento Assimétrica 

Anna e Miroel lembram que o analista falou 
que a bulimia é como o alcoolismo: pode ter 

uma recaída a qualquer momento. 

Apto. 
residencial Familiar/Mãe Mãe Miroel  P-Anna RJ Urbano PP não 

 
TOTAL DE INSERÇÕES: 19 
 
Transcrição de conteúdo do merchandising social de Páginas da Vida acerca de Bulimia 
 
Cap. 42, 28-08-2006 Bloco 1 (Referência temática: Sintomas) 
Anna - Estou preocupada com a Giselle. Eu venho observando um comportamento estranho nela. Ao principio custou em perceber, depois em acreditar e agora está difícil de 
admitir. Eu acho que a Giselle está sofrendo um transtorno alimentar. 
Helena - Que tipo de transtorno? 
A - Pelo pouco que eu conheço, eu tentei me informar um pouco mais, acho que é bulimia. Ela come descontroladamente, escondida, claro, e depois ela provoca o vômito. 
H - Sei, com que freqüência? Notou algum tipo de mudança no comportamento dela, desde quando? 
A - Eu não sei, Helena, se foi alguma coisa que começou quando ela era criança e eu não percebi ou foi na adolescência, mas, há uns meses para cá, a Dorinha que trabalha em 
casa, também me chamou a atenção. 
H - E o comportamento dela de um modo geral, mudou? 
A - Mudou. Ela está tão irritada, intolerante, ela não me obedece em nada, totalmente intratável. 
H - Bom, diante desse quadro que você está apresentando, por alto, só posso concluir que se trata mesmo de bulimia. Mas temos que ver melhor para não fazer um julgamento 
precipitado.  
A - Eu estou arrasada, perdida, derrotada. Ajude-me, Helena, pelo amor de Deus o que é que eu faço? Ficou me perguntando porquê, sabe, a Giselle é tão amada, tão cheia de 
cuidado, de carinho, ela tem tudo o que ela quer.  
  
Cap. 43, 28-8-2008 Bloco 2 (Referência temática: Definição e causas) 
Helena - (...) são angustias que vem lá de trás...  
Anna – Mas, que tipo de angustia uma menina como a Giselle pode ter? Ela não tem nenhuma preocupação na vida...Estou sempre à disposição dela, dou todo o que eu posso para 
ela! 
H - Você realmente está preocupada com ela ou com você mesma? Você está preterida porque ela tem um problema sério a pesar de todo o seu empenho como mãe. Agora, por 
favor, não subestime o sofrimento dela. 
A - Você tem razão, desculpe. É muito difícil para uma mãe ver uma filha se destruindo assim. 
H - É ela que precisa de ajuda, você deve saber, mas, é bom repetir, a bulimia (musica-cena da Giselle) provoca um sofrimento intenso na pessoa, a menina perde auto-estima, 
não acredita que possa ser amada. Quando ela se sente deprimida, porque acha que ela vai engordar, precisa vomitar e quando vomita se sente deprimida também porque não 
conseguiu resistir ao impulso. É sofrido demais, violento demais, eu acho que antes de tudo, você deve tentar uma conversa com sua filha. 
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A - Uma conversa? Eu não consigo trocar duas palavras com ela sem que a gente brigue, a gente acaba se agredindo, se ferindo, não consigo me aproximar para conversar (a 
Helena é chamada para atender um parto). (...) Mas pensa o seguinte: tem solução. Vou te dar depois alguns nomes de médicos que podem te ajudar e atender a Giselle para 
tratar esse problema que ela está enfrentando. Respira fundo, procura se recuperar, não apareça tensa diante dela desse jeito porque ela não vai querer mesmo falar com você.        
    
Cap. 45, 30-8-2006 Bloco 5 (Referência temática: Definição e Causas) 
Bernardo - A pessoa pode ter uma propensão genética à compulsão dirigida ao álcool, ao sexo, ao consumo. No caso da bulimia, a compulsão é dirigida à comida, pode ser uma 
questão social, por causa da ditadura da beleza, da magreza, mas a causa mais forte geralmente é psíquica, emocional, quase sempre ligada a questões e desajustes familiares, 
por isso é que o tratamento psiquiátrico é muito importante. 
  
Cap. 46, 31-8-2006 Bloco 2 (Referência temática: Definição e Causas) 
Bernardo - Bom, do jeito que vocês me falaram, eu diria que se trata de bulimia, mas, por outro lado, eu não posso fazer um diagnóstico assim, sem conversar com a Giselle, sem 
ter um conhecimento completo do caso. Os bulímicos, eles têm um núcleo de desorganização interna aguda e eles respondem a isso com um sintoma compulsivo, que é 
justamente a bulimia. Para ser mais exato e com outras palavras, eles projetam a agressividade no alimento. Precisamos descobrir o que realmente angustia a Giselle. 
Anna – Mas por que isso acontece, não consigo entender, ela foi sempre tratada com tanto carinho. 
B - Normalmente a resposta está lá trás, na infância. A bulimia pode ser o resultado de um processo longo, de superproteção ou de projeção de expectativas dos pais sobre a 
criança, mas pode ser também causada por uma ruptura, uma separação, por exemplo. Nos não sabemos ainda o que perturba a Giselle e faz com que ela tenha essas crises 
bulímicas  
Miroel - O que é que a gente tem que fazer a partir de agora? 
B - O tratamento tem que ser focado, não há truques, nem quebra galhos, nem promessas milagrosas, nada disso. Deve ser uma equipe multidisciplinar, um psiquiatra ou 
psicanalista, como preferirem, um médico da confiança de vocês e, em alguns casos, um nutricionista também. É uma doença que precisa ser bem tratada, mas tem cura. Eu 
(música- Anna e Miroel saem e vão para o seu apartamento. Medico- voz em off) preciso advertir que a bulimia causa muito sofrimento para a paciente e para a família, a Giselle 
vai precisar de carinho e paciência. É preciso que ela venha até aqui conversar comigo, mas que não venha forçada. Vocês precisam fazer com que ela procure ajuda 
espontaneamente, quase sempre os pais nem sequer notam que a filha está doente. Essas meninas só nos procuram quando a bulimia já destruiu suas vidas, quando já não 
conseguem mais trabalhar, estudar. O que precisamos agora é antecipar o máximo o tratamento da Giselle.  
 
Cap. 116, 21-11-2006 Bloco 5 (Referência temática: Definição e Causas) 
Na sessão de terapia, Giselle relata sua experiência e responde as perguntas de Bernardo: Com que freqüência ela vomita, como ela se sente antes e depois de vomitar. Ele lhe 
diz: 
Bernardo - Presta atenção ao que vou te falar: tudo isso que você me contou, me parece que é um mecanismo que você criou para te proteger das coisas que te angustiam. 
Normalmente, são sensações de separação, abandono, solidão, às vezes, são coisas simples, alguma nota baixa, uma viagem longa de uma amiga querida, ou, como você mesma 
falou, a insegurança sua sobre o que seu namorado vai achar de você, do seu corpo, enfim. Observe bem as coisas que podem estar te angustiando e tenta entender a relação que 
existe entre sua ansiedade, a vontade de comer e vomitar.   
Giselle explica que tenta parar de fazer isso, mas não pode. Reconhece que isso é bulimia, que já leu na internet casos de outras garotas. Ela pede sua ajuda. 
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PLANILHA DE IDENTIFICAÇÃO Nº 4: ALCOOLISMO 
 

N. N.Cap. Data Bloco Timer Min. Tema 
Referência 
temática 

Tipo de MS Discurso 
Cenário 
social 

Função 
social do 

Personagem 
Especificidade 

Fala 
Para 

Tipo de 
Personagem 

Lugar Ambiente Planos 
Musica-

som 

1 48 2-9 1 

de 
4:02:54 

a 
4:06:54 

4 Alcoolismo Conseqüên
cias 

Depoimento 
Depoimento de Bira nos Alcoólicos 

Anônimos. Ver transcrição: “Cap. 48, 
02-9-2006 Bloco 1”. 

ONG Dependente 
Quimico 

Alcoólico Grupo P-Bira RJ Urbano PP-M sim 

2 92 24-
10 

5 
5:44:40 

a 
5:51:29 

6:49 Alcoolismo Tratamento Assimétrica 
Como ajudar o dependente químico a 

assumir a doença. Ver transcrição: 
“Cap. 92, 24-10-2006 Bloco 5”. 

Clínica Médico Clínico Marina S-Juliana RJ Urbano PP não 

3 93 
25-
10 1 

00:00 a 
2:27 02:27 Alcoolismo Tratamento Assimétrica 

Repete última parte da inserção do dia 
24-10. "Enquanto a doença for 

barata...". Ver transcrição: “Cap. 92, 24-
10-2006 Bloco 5”.  

Clínica Médico Clínico Marina S-Juliana RJ Urbano PP não 

4 101 3-11 5 
5:39:30 

a 
5:40:30 

01:00 Alcoolismo Tratamento Assimétrica 

Repete última parte da inserção do dia 
24-10. "Enquanto a doença for 

barata...". Ver transcrição: “Cap. 92, 24-
10-2006 Bloco 5”. 

Clínica Médico Clínico Marina S-Juliana RJ Urbano PP não 

5 106 9-11 5 
sem 

registro 06:00 Alcoolismo Tratamento Assimétrica 

Explicação da necessidade de 
internação e tratamento. Ver 

transcrição:  “Cap. 106, 09-11-2006 
Bloco 5”. 

Clínica Médico Clínico Bira S-Juliana RJ Urbano PP 
não. Só 
No final. 

6 107 
10-
11 1 

de 
2:47:10 

a 
2:53:10 

06:00 Alcoolismo Tratamento Assimétrica 
Repete inserção do dia 9-11. Ver 

transcrição:  “Cap. 106, 09-11-2006 
Bloco 5”.  

Clínica Médico Clínico Bira S-Juliana RJ Urbano PP 
não. Só 
No final. 

7 107 10-
11 

2 

de 
3:05:30 

a 
3:07:50 

02:20 Alcoolismo Tratamento Assimétrica 

 
Juliana pedi para Bira ficar, alertando 
que a primeira parte é difícil, mas que 

ele vai ficar bem, que eles não prendem 
ninguém e que a decisão de ficar é 
dele. Bira tem um ataque de nervos. 

Clínica Médico Clínico Bira S-Juliana RJ Urbano PP não. Só 
No final. 

8 108 11-
11 

4 
de 

34:02 a 
38:16 

04:18 Alcoolismo Tratamento Assimétrica 
Explicação acerca do Delirum tremens 

e tratamento. Ver transcrição: “Cap. 
108, 11-11-2006 Bloco 4”. 

Clínica Médico Clínico Marina S-Juliana RJ Urbano PP não 
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9 126 2-
12 

3 

de 
2:57:00 

a 
3:01:55 

04:55 Alcoolismo Tratamento Assimétrica 

Médica apresenta Marília, a 
psicoterapeuta, para Bira. Marília explica 
qual é a função da terapia no contexto 
de recuperação do alcoólico: a análise 

faz parte do tratamento, da mesma 
forma que os médicos tratam de dor e 
doenças, há médicos que cuidam do 

mundo emocional das pessoas, e isso 
pode ser feito falando livremente de si 

mesmo. Todas as pessoas têm 
angústias e ansiedades, algumas sabem 

lidar com elas, outras não. Essas 
emoções geram tristeza, medos, culpa, 
sentimentos diversos. As sessões são 

para ajudar a lidar com suas emoções e 
angústias. 

Clínica Médico Psiquiatra Bira S-Marília RJ Urbano PP-
PM 

sim 

10 138 16-
12 

2 
1:55:24 

a 
1:59:34 

04:10 Alcoolismo Tratamento Assimétrica 

Marília explica as razões de sua 
presença. Repete texto da inserção do 
dia 2-12 e dialoga com Bira acerca da 

sua vida, Bira se nega e rejeita a 
sessão. 

Clínica Médico Psiquiatra Bira S-Marília RJ Urbano PP Não 

11 138 16-
12 

3 

de 
2:08:15 

a 
2:09:50 

01:35 Alcoolismo Tratamento Assimétrica 

 
Marília fala que a terapia dá a estrutura 
emocional que o tratamento necessita, 

não adianta tomar medicação sem 
racionalizar o que vem acontecendo 

com ele. Bira se nega. Marília vai 
embora. 

Clínica Médico Psiquiatra Bira S-Marília RJ Urbano PP Não 

12 150 30-
12 

1 

de 
4:36:26 

a 
4:38:40 

02:14 Alcoolismo Tratamento Assimétrica 

Juliana fala que a desintoxicação faz 
parte de um processo global, explica 

para Bira que ele vai precisar de análise, 
que continue nas reuniões do AA, e 

receita um complexo vitamínico para o 
fortalecimento de seu organismo. Marília 
insiste no compromisso com a terapia. 

Clínica Médico Clínico Bira S-Juliana RJ Urbano PP Sim 

13 150 13-
1 

5 

de 
3:48:08 

a 
3:50:10 

02:02 Alcoolismo Tratamento Assimétrica 

Juliana fala que a recaída pode fazer 
parte do tratamento, que elas sabem o 
que a abstinência exige dos pacientes. 
Juliana e Marília tentam animar Bira. 

Clínica Médico Clínico Bira S-Juliana RJ Urbano PP Não 

14 162 
13-
1 5 

de 
3:51:20 

a 
3:55:50 

04:30 Alcoolismo Tratamento Assimétrica 

Juliana conversa com Marina, que diz 
não ter mais forças. A médica diz que 

Bira precisa de cuidado e não de 
controle e que, agora que teme perder o 
amor da filha, pode ser que se submeta 
melhor ao tratamento. O alcoólico não 
aceita se tratar enquanto a doença for 

barata. Marina quer saber como 
continua o tratamento e quanto vai 

durar. Juliana explica: repouso, 
alimentação balanceada, bastante 
líquido, medicação tranqüilizante e 

análise.    

Clínica Médico Clínico Marina S-J-M RJ Urbano PP Sim 
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15 163 15-
1 

1 

de 
4:54:50 

a 
4:58:12 

03:22 Alcoolismo Tratamento Assimétrica Repete última parte MS 13-1. Clínica Médico Clínico Marina S-J-M RJ Urbano PP Sim 

16 165 17-
1 

5 
de 

53:48 a 
56:53 

03:05 Alcoolismo Tratamento Assimétrica 

Marília orienta Marina para se 
reaproximar de sua mãe. Às vezes, a 
dor é uma via de aproximação. Marília 
faz Marina racionalizar suas emoções.  

Clínica Médico Psiquiatra Marina S-Marília RJ Urbano PP Sim 

17 190 15-
2 

2 
1:45:35 

a 
1:47:04 

01:29 Alcoolismo Tratamento Assimétrica 

Dra. Juliana dá alta para Bira, 
lembrando que ele deve continuar o 

tratamento, que ele cumpriu a primeira 
etapa, a fase da desintoxicação. Agora 

deve continuar freqüentando o AA, 
seguir plano de alimentação e fazer 

terapia.   

Clínica Médico Clínico Bira S-Juliana RJ Urbano PP Não 

18 200 
27-
2 

4 
43:58 a 
45:21 

02:31 Alcoolismo Tratamento Assimétrica 

Marília reforça a idéia de que a luta 
contra o alcoolismo é diária porque que 
um dia pode voltar. As pessoas podem 

se divertir, mas sem comprometer a 
saúde. Lembra a "Campanha do 

Ministério da Saúde: Pratique Saúde 
Festas: divertir-se com consciência, sem 

excessos". Brinde à saúde, lucidez e 
sobriedade.    

Bar Médico Clínico Bira S-Marília RJ Urbano PM Não 

 
TOTAL DE INSERÇÕES: 18 
 
Transcrição de conteúdo do merchandising social de Páginas da Vida acerca de Alcoolismo 
 
Cap. 48, 02-9-2006 Bloco 1 (Referência temática: Conseqüências)  
O grupo de ajuda reza. 
Bira - Boa tarde a todos, meu nome é Birajara, mas, todos me chamam de Bira. Eu hoje bebi, bebi ontem e venho bebendo todos os dias ao longo dos últimos anos. Eu já 
acompanhei algumas reuniões do AA e infelizmente não pude dar continuidade, mas hoje minha filha Marina resolveu me acompanhar e me incentivar junto a meu sobrinho Rafael. 
Todos têm me dado apoio, mas, de fato, minha presença se deve à minha filha Marina. Eu preciso tomar coragem e me fazer merecedor de todo o esforço, de todo sacrifício que 
minha filha tem feito por mim. Portanto, eu reconheço que se não fosse pela coragem, pela dedicação da minha filha, eu poderia estar num lugar muito pior, então, eu queria 
agradecer do fundo do meu coração. Ao longo dos últimos anos da minha vida, eu tenho tido muitas perdas: perdi meu casamento, perdi os meus trabalhos e perdi a minha 
dignidade. Portanto, eu não suportaria perder minha filha porque é a única coisa que me resta na vida de valioso. Por isso eu estou aqui, por isso preciso estar aqui. Portanto, eu 
peço a todos vocês que me ajudem, afim de que eu evite o primeiro gole, e eu puder estar aqui amanhã e poder dizer para todos vocês: eu estou a mais um dia sem beber, eu 
consegui passar 24 horas sem beber. Muito obrigado.        
  
Cap. 92, 24-10-2006 Bloco 5 (Referência temática: Tratamento) 
Bira fala que bebe o tempo todo e tem perdido tudo, que a bebida amansa a tristeza que causou a separação da sua esposa. Marina desmente e fala que esse foi motivo de 
separação. Bira fala que médico deve ser homem. Ele vai embora. Marina pergunta com raiva porque a médica não teve uma atitude mais incisiva para que ele ficasse. 
Juliana - Eu não posso. A não ser que você queira que eu interne seu pai à força. Ele tem que vir espontaneamente, ele tem que ter consciência pelo menos da sua própria 
condição. Ele tem que entender que está doente. É isso o que agente mostra para o paciente aqui. A gente dá estimulo para que ele possa fazer uma auto-analise até que a ficha 
caia. É esse o termo que agente usa aqui “a ficha tem que cair”. Mais agora uma coisa é certa: você vai precisar ajudar. 
Marina - Jura?!! O que eu tenho feito por ele ninguém sabe (Rafael pede para ela ficar e não fazer que nem o pai) 
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J – Mas é esse o tipo de ajuda que ele precisa. Não faça tanto. Quando você começa a exercitar seu desprendimento, aí sim,ele vai ter uma chance, ele precisa desse isolamento 
para tomar a decisão de uma vez: “Eu quero me tratar”. 
M - Como assim? Não entendi. 
J - Enquanto a doença for barata, esqueça. Seu pai não vai fazer o menor esforço. A doença tem que ser cara para o alcoólico procurar qualquer tipo de ajuda. E pelo o que eu ouvi 
aqui, nenhuma dessas atitudes graves que seu pai tomou fez você se afastar dele, dar um gelo, largar a mão. Marina, o que você está fazendo é amenizar a dor dele passando a 
mão na cabeça. Agora mesmo, deixa-o, não vá atrás, eu te asseguro que ele volta, para cá ou para outra clínica. Mas, para isso, é ele que precisa entender que a internação é a 
única solução. Marina, você não pode querer esse tratamento mais do que ele, entende?  
 
Cap. 106, 09-11-2006 Bloco 5 (Referência temática: Tratamento)  
Bira se irrita com a Dra. Juliana, quando ela insiste que a única possibilidade para ele é a internação. 
Juliana – Não tem outro jeito! Você chegou ao último estágio, entenda! Você acha mesmo que vai conseguir evitar o álcool, na sua casa, sozinho? Agora pensa bem, em pouco 
tempo você vai poder, sim, mas agora, nesta fase, você vai precisar ser acompanhado por médicos. É sério, é sua última e única saída. 
(Bira se nega) 
J - Escuta, vou te explicar uma coisa. Eu estou muito disposta a ajudar você neste sofrimento. Parte do tratamento fica por conta do auxílio médico, mas a outra parte é por você. 
Então, calma, não faça dessa internação um bicho de sete cabeças. Você vai ter todo o aparato, conforto, um ambiente tranqüilo para poder passar por esse período, pela 
desintoxicação. E quem sabe, em uma semana, dez dias e você volta para casa e continua esse tratamento.  
(Bira se nega e chora). Marina fica atônita quando o pai começa a chorar e pede que ele se trate. Bira passa a mão no rosto da filha, comovido, e concorda. Juliana chama a 
enfermagem. Marina dá uma força para o pai. Os enfermeiros chegam, Bira chuta a lata de lixo, olha raivoso para a médica e sai com os enfermeiros, sem permitir que Marina vá 
ao quarto. 
Juliana fala para a Marina: - Quando quiser, venha conversar. Relaxa e cuida de você. 
 
Cap. 108, 11-11-2006 Bloco 4 (Referência temática: Tratamento) 
Marina – Calma?! Ele está pior do que antes. Nunca vi uma imagem tão chocante na minha vida! 
Juliana – Calma, vou te explicar. É uma coisa muito triste, mas acontece. As primeiras 48h são muito difíceis. As primeiras seis, são mais difíceis ainda, mas tudo isso faz parte 
desse tratamento. Seu pai está passando por uma crise de abstinência. O que você viu, chama-se de delirium tremens, que é uma forma mais intensa e mais complicada dessa 
abstinência. A pessoa fica num estado de confusão mental. 
M - Ele começou a ver insetos e ratos na cama. Até que ponto meu pai chegou? 
J - Não se preocupe, esse é um trato comum desse delirium tremens. É por isso essa agitação violenta que você viu.     
M - Estou muito arrependida... Coitado do meu pai! Ele já perdeu toda dignidade. 
J - Marina, presta atenção: você vai precisar ficar forte. O que você fez foi a melhor coisa que você poderia ter feito por seu pai. A internação é um critério internacional para o 
paciente ficar abstinente. Se ele está pondo em risco sua vida e a vida de terceiros, não há mais o que fazer. Ele precisa passar de período de forte desintoxicação, e passar por 
esse tratamento, sim.   
M - Eu não sabia que era tão sofrido. E depois dessa fase, acontece o quê?  
J - Essa fase tende a melhorar em 72 h, claro, levando em conta a saúde física, a alimentação do paciente, tudo está sendo feito para evitar um dano permanente no seu pai, 
como, por exemplo, algumas síndromes decorrentes do próprio alcoolismo. Mas, calma, daqui uma semana ou dez dias, seu pai vai ficar bem, vai voltar para casa e aí o 
tratamento segue mais leve. Com terapia, com reuniões no AA (Alcoólicos Anônimos), que ele já freqüentava, não é? 
M - Será que a gente vai agüentar até lá, eu e meu pai? 
J - Claro. Você precisa ficar forte. Você amanhã vai voltar e, com certeza, seu pai vai estar melhor. Agora, pensa um pouco em aquilo que eu te falei. Procure ajuda você também. 
Agora mesmo, vou te dar o endereço de um grupo: AL-ANON, você vai gostar. É um grupo só para os familiares dos alcoólicos. Você gostou quando você foi ao AA, certo? Então, 
você vai se sentir muito bem com esse aqui. Melhor, vocês dois devem ir juntos. 
Rafael – Pode deixar, a gente vai. 
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PLANILHA DE IDENTIFICAÇÃO Nº 5: ADOÇÃO 
 

N. 
N. 

CAP. 
Data Bloco Timer Min. Tema 

Referência 
temática 

Tipo de 
MS 

Discurso 
Cenário 
social 

Função 
social do 

Personagem 
Especificidade 

Fala 
Para 

Tipo de 
Personagem 

Lugar Ambiente Planos 
Musica-

som 

1 29 11-8 2 

de 
3:57:02 

a 
3:58:02 

1 Adoção Adoção Assimétrica 

Dr. Ferreira é o advogado de nosso hospital, 
ele já está sabendo de tudo.  

F: Temos alguns procedimentos legais que eu 
mesmo vou conduzir, representando o hospital. 
Eu vou comunicar os fatos à Vara da Infância e 
Juventude, e o juiz vai designar o serviço social 

e a divisão de psicologia para entrevistá-la. 
Depois a senhora será intimada para uma 

audiência com o juiz.  
H: E isso tudo dura quanto tempo?  

F: Eu ainda hoje vou entrar com um pedido de 
urgência e acredito que o juiz deva despachar 

em um ou dois dias.  
H: Vocês me avisam, me ligam, ou sou eu que 

ligo para cá?  
F: Não se preocupe que a senhora será 

avisada.  
H: Obrigada. 

Hospital Advogado X Marta S-Ferreira RJ Urbano PP não 

2 112 
16-
11 4 

de 
2:20:16 

a 
2:22:48 

02:34 Adoção DNA Assimétrica 

Ivã, cunhado de Leandro, orienta e assessora 
acerca do procedimento e conseqüências de 
um exame de DNA, por exemplo: ele revela 

quem é o pai, mas isso não muda a condição 
do avô. Diz também que Léo terá que entrar 

com uma ação para pleitear a guarda de 
Francisco, que o juiz vai olhar sempre o que é 

melhor para o menino e que, seja qual for a 
decisão do juiz, é para obedecer.  

Casa de 
Cultura Advogado X Alex P-Ivan RJ Urbano PP não 

3 122 
28-
11 1 

1:27:13 
a 

1:27:40 
00:27 Adoção DNA Assimétrica 

No momento prévio à realização do exame de 
DNA, chega Saldanha, advogado de Léo. 
Marta fala que ela não sabia, que ela não 

trouxe advogado. Saldanha explica que não 
precisa, ele está presente porque é um exame 
mediado por uma ordem judicial. Explica quais 

os documentos que são necessários para a 
realização do exame. 

Laboratório Advogado X Marta S-Saldanha RJ Urbano PP não 

4 122 28-
11 

2 

de 
3:38:30 

a 
3:43:47 

05:17 Adoção DNA Assimétrica O Laboratorista explica o procedimento de 
exame de DNA, enquanto ele é realizado. 

Laboratório Laboratorista X Todos S-
Laboratorista 

RJ Urbano PP-M não 

5 122 
28-
11 3 

de 
3:44:10 

a 
3:44:55 

00:45 Adoção DNA Assimétrica 
O Laboratorista explica o procedimento de 
exame de DNA, enquanto ele é realizado. Laboratório Laboratorista X Todos 

S-
Laboratorista RJ Urbano PP-M sim 

6 122 28-
11 

4 

de 
3:53:54 

a 
3:54:27 

00:33 Adoção DNA Assimétrica 

O Laboratorista explica o procedimento de encaminhamento 
do exame de DNA para a Justiça, conforme as inquietações 
de Marta. Explica que os resultados estariam prontos ainda 
hoje, porém, é a Justiça que vai receber os resultados, por 

isso a demora não depende deles.  

Laboratório Laboratorista X Todos S-
Laboratorista 

RJ Urbano PP-M não 
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7 171 24-1 1 49:30 a 
50:33 

01:03 Adoção Guarda 
judicial 

Assimétrica 

A primeira audiência está marcada, foi 
publicada no boletim oficial. Saldanha responde 

as perguntas de Léo, que se interessa pelo 
procedimento. Saldanha explica: a primeira 

audiência é de conciliação, o juiz tenta levar as 
partes a um acordo, especialmente para que a 
criança não sofra. Caso não haja conciliação, o 
processo continua  até se definir quem fica com 

a guarda, o oficial de justiça avisa os outros 
interessados. Na primeira audiência não é 

preciso advogado, o juiz prefere que as partes 
conversem. 

Apto. 
residencial 

Advogado x Léo S-Saldanha RJ Urbano PP não 

8 179 2-2 5 
5:35:45 

a 
5:37:34 

01:49 Adoção Guarda 
judicial 

Assimétrica 

Como não houve acordo, o Juiz explica como 
continua o processo: Francisco também será 

interrogado e equipes de psicólogos 
acompanharão Francisco e outros familiares. 

Léo pergunta se não conta o fato de que Marta 
está a favor do acordo. O juiz explica que a 

guarda é compartilhada pelos dois e que, como 
Alex não concordará, ele irá contestar a ação 

que Léo está movendo. Lembra que Francisco 
entende o que está acontecendo com o caso. 

Forum de 
Justiça 

Juiz x Auditório S RJ Urbano PP Não 

9 180 3-2 4 

de 
1:29:50 

a 
1:35:46  

05:56 Adoção Adoção Assimétrica 

Helena conta tudo a Tereza, que diz que a 
adoção de Clara foi perfeitamente legal. Tereza 
diz que omitir a existência de Clara ao avô e ao 
pai foi erro moral, não crime. E avisa: depois da 
adoção concretizada, ela não deve satisfação à 

família biológica de Clara. Para a justiça é 
assim. A adoção é um direito irrevogável. Se os 
avôs ou pai entrarem na briga pela guarda de 
Clara, então é para entrar com uma ação de 

defesa.      

Apto. 
residencial 

Advogado x Helena P-Tereza RJ Urbano PP Não 

10 180 3-2 1 
de 

43:09 a 
44:53 

01:49 Adoção 
Guarda 
judicial Assimétrica Repete inserção 2-2. 

Forum de 
Justiça Juiz x Auditório S RJ Urbano PP Não 

11 181 5-2 1 

de 
2:49:29 

a 
2:53:43 

04:14 Adoção Adoção Assimétrica Repete última parte inserção 3-2. 
Apto. 

residencial 
Advogado x Helena P-Tereza RJ Urbano PP Não 

12 191 16-2 5 
3:10:05 

a 
3:11:45 

01:40 Adoção 
Guarda 
judicial Assimétrica 

É explicado o conteúdo da segunda audiência, 
no marco da ação judicial pela guarda de uma 
criança: tem as testemunhas, cada um faz um 

depoimento sozinho, sem a presença dos 
outros. 

Casa de 
Cultura Advogado x Alex P-Ivan RJ Urbano PP Sim 

13 197 23-2 4 
2:14:50 

a 
2:15:31 

00:41 Adoção 
Guarda 
judicial 

Assimétrica 
Juiz adverte que a testemunha deve dizer a 

verdade, uma vez que mentir em juízo configura 
crime de falso testemunho. 

Forum de 
Justiça 

Juiz x Olívia S RJ Urbano PP Não 

14 198 24-2 1 
3:01:25 

a 
3:02:05 

00:40 Adoção Guarda 
judicial 

Assimétrica 

Tereza explica o procedimento a cumprir: agora 
os advogados falam, depois o promotor dá o 
parecer e, finalmente, o juiz dá a sentença. 
Essas sessões nunca são curtas e rápidas, 
existem sempre procedimentos formais que 

precisam ser seguidos.  

Forum de 
Justiça 

Advogado x Sérgio P-Tereza RJ Urbano PP Não 
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15 202 1-3 2 

de 
1:30:40 

a 
1:31:50 

01:10 Adoção 
Guarda 
judicial 

Assimétrica 

Saldanha explica para Léo que vai pedir ao juiz 
que investigue se adoção é legal. Explica as 

ações que serão realizadas. Insiste que a adoção 
é coisa muito séria, Helena é a mãe. Será 

realizado o exame de DNA para comprovação de 
paternidade e, logo, entrar com uma ação de 

anulação de adoção da Clara. O crime de Helena 
foi moral.  

Apto. 
residencial 

Advogado x Léo S-Saldanha RJ Urbano PP não 

16 203 2-3 1 

de 
2:21:02 

a 
2:22:24 

01:22 Adoção 
Guarda 
judicial Assimétrica 

Tereza Explica o que é recorrer na justiça. O 
processo continua num Tribunal Conjunto, isto é, 

o pai estará lutando pelos dois filhos juntos. 
Nessa situação, Léo leva vantagem, pois os 

irmãos vão poder viver juntos.  

Forum de 
Justiça Advogado x Todos P-Tereza RJ Urbano PP Não 

17 203 2-3 5 

de 
2:22:25 

a 
2:22:45 

00:25 Adoção 
Guarda 
judicial 

Assimétrica Saldanha explica o que é o Tribunal Conjunto. 
Forum de 
Justiça 

Advogado x Todos S-Tereza RJ Urbano PP Não 

 
 
TOTAL DE INSERÇÕES: 17 
 


